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Westminster School District

School Calendar
2017-2018
First Day of School

Thursday, August 31, 2017
Legal Holidays and Recess Dates

Labor Day

September 4, 2017

Veterans Day

November 10, 2017

Thanksgiving Recess

November 20-24, 2017

Non-Student/ Teacher Preparation Day

November 27, 2017

Winter Recess

December 22, 2017 through
January 5, 2018

Martin Luther King Day

January 15, 2018

Lincoln’s Birthday

February 12, 2018

Washington’s Birthday

February 19, 2018

Spring Recess

April 2-6, 2018

Non-Student/Staff Development Day

April 9, 2018

Memorial Day

May 28, 2019

Last Day of Classes

Tuesday, June 19, 2018

PARENT-TEACHER CONFERENCES

(Modified Days)
Trimester #1
Elementary & Middle School

October 16-20, 2017

Trimester #2
Elementary & Middle School At-risk students

March 22-23, 2018

(Appointments available at parent’s request)

Modified Days
October 16-20, 2017
March 19-23, 2018
June 18, 2018
Every Wednesday is a modified day

Distrito Escolar de Westminster - Calendario Escolar 2017-2018
Primer Día de Clases

Jueves, 31 de Agosto del 2017

Fechas de Vacaciones y Días Festivos Oficiales
Día del Trabajo
Día de los Veteranos
Vacaciones del Día de Acción de Gracias
No Escuela/Día de Preparación del Personal Escolar
Vacaciones de Invierno
Día en Honor a Martin Luther King
Natalicio de Lincoln
Natalicio de Washington
Vacaciones de Primavera
No Escuela/Día para el Desarrollo Profesional del Personal
Día de Conmemoración a los Caídos en la Guerra
Último Día de Clases
Trimestre #1
Trimestre #2

4 de Septiembre del 2017
10 de Noviembre del 2017
20-24 de Noviembre del 2017
27 de Noviembre del 2017
22 de Dic. del 2017 - 5 de Enero del 2018
15 de Enero del 2018
12 de Febrero del 2018
19 de Febrero del 2018
2-6 de Abril del 2018
9 de Abril del 2018
28 de Mayo del 2018
Martes, 19 de Junio del 2018

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS (Días Modificados)

Escuelas Elementales e Intermedias
16 - 20 de Octubre del 2017
Escuelas Elementales e Intermedias – Estudiantes en Riesgo 22 - 23 de Marzo del 2018
*(Conferencias disponibles con los Maestros si los padres las solicitan)

Días Modificados
16 - 20 de Octubre del 2017
19 - 23 de Marzo del 2018
18 de Junio del 2018
Cada Miércoles es un Día Modificado

Học Khu Westminster - Lịch Trường Học
Ngày Tựu Trường

2017-2018

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Ngày Lễ Chính Thức và Các Kỳ Nghỉ
Lễ Lao Động
Lễ Cựu Chiến Binh
Lễ Tạ Ơn
Học Sinh Nghỉ/Giáo Viên Soạn Bài
Nghỉ Mùa Đông
Lễ Martin Luther King
Lễ Sinh Nhật Lincoln
Lễ Sinh Nhật Washington
Nghỉ Mùa Xuân
Học Sinh Nghỉ/Giáo Viên Trau Giồi Nghiệp Vụ
Lễ Chiến Sĩ Trận Vong
Ngày Cuối của Niên Học

4 tháng 9, 2017
10 tháng 11, 2017
20-24 tháng 11, 2017
27 tháng 11, 2017
22 tháng 12, 2017 – 5 tháng 1, 2018
15 tháng 1, 2018
12 tháng 2, 2018
19 tháng 2, 2018
2-6 tháng 4, 2018
9 tháng 4, 2018
28 tháng 5, 2018
Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Họp Phụ Huynh- Giáo Viên (Ra Về Sớm)
Tam Cá Nguyệt #1 Tiểu Học & Trung Cấp
Tam Cá Nguyệt #2 Tiểu Học & Trung Cấp - học sinh kém
(Lấy hẹn nếu phụ huynh yêu cầu)

Những Ngày Ra Về Sớm
16-20 tháng Mười, 2017
19-23 tháng Ba, 2018
18 tháng Sáu, 2018

Mỗi Thứ Tư Ra Về Sớm

16-20 tháng 10, 2017
22-23 tháng 3, 2018

DIABETES INFORMATION FOR PARENTS OF INCOMING 7TH GRADERS

Type 2 Diabetes I nform ation
Pursuant to California Education Code Section 49452.7, this type 2 diabetes information is for local educational agencies to

provide to parents and guardians of incoming seventh grade students beginning July 1, 2010. The California Dept. of Education
developed this type 2 diabetes information in collaboration with the California Department of Public Health, American Diabetes
Association, California School Nurses Organization, and Children’s Hospital of Orange County.

Type 2 diabetes is the m ost com m on form of diabetes in adults.

• Until a few years ago, type 2 diabetes was rare in children, but it is becoming more common, especially for overweight teens.
• According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), one in three American children born after 2000 will develop type
2 diabetes in his or her lifetime.

Type 2 diabetes affects the w ay the body is able to use sugar (glucose) for energy.
•
•
•
•

The body turns the carbohydrates in food into glucose, the basic fuel for the body’s cells.
The pancreas makes insulin, a hormone that moves glucose from the blood to the cells.
In type 2 diabetes, the body’s cells resist the effects of insulin, and blood glucose levels rise.
Over time, glucose reaches dangerously high levels in the blood, which is called hyperglycemia. Hyperglycemia can lead to health
problems like heart disease, blindness, and kidney failure.

Risk Factors Associated w ith Type 2 Diabetes It is recommended that students displaying or possibly experiencing the
risk factors and warning signs associated with type 2 diabetes be screened (tested) for the disease.

Risk Factors Researchers do not completely understand why some people develop type 2 diabetes and others do not;
however, the following risk factors are associated with an increased risk of type 2 diabetes in children:

• Being overweight. The single greatest risk factor for type 2 diabetes in children is excess weight. In the U.S., almost one out of every
five children is overweight. The chances are more than double that an overweight child will develop diabetes.
• Family history of diabetes. Many affected children and youth have at least one parent with diabetes or have a significant family
history of the disease.
• Inactivity. Being inactive further reduces the body's ability to respond to insulin.
• Specific racial/ethnic groups. Native Americans, African Americans, Hispanics/Latinos, or Asian/Pacific Islanders are more prone than
other ethnic groups to develop type 2 diabetes.
• Puberty. Young people in puberty are more likely to develop type 2 diabetes than younger children, probably because of normal rises in
hormone levels that can cause insulin resistance during this stage of rapid growth and physical development.

W arning Signs and Sym ptom s Associated w ith Type 2 Diabetes Warning signs and symptoms of type 2 diabetes in children
develop slowly, and initially there may be no symptoms. However, not everyone with insulin resistance or type 2 diabetes develops these
warning signs, and not everyone who has these symptoms necessarily has type 2 diabetes.
• Increased hunger, even after eating
• Unexplained weight loss
• Increased thirst, dry mouth, and frequent urination
• Feeling very tired
• Blurred vision
• Slow healing of sores or cuts
• Dark velvety or ridged patches of skin, especially on the back of the neck or under the arms
• Irregular periods, no periods, and/or excess facial and body hair growth in girls
• High blood pressure or abnormal blood fats levels

Type 2 Diabetes P revention M ethods and Treatm ents Healthy lifestyle choices can help prevent and treat type 2
diabetes. Even with a family history of diabetes, eating healthy foods in the correct amounts and exercising regularly can help
children achieve or maintain a normal weight and normal blood glucose levels.

• Eat healthy foods. Make wise food choices. Eat foods low in fat and calories.
• Get more physical activity. Increase physical activity to at least 60 minutes every day.
• Take medication. If diet and exercise are not enough to control the disease, it may be necessary to treat type 2 diabetes with medication.
The first step in treating type 2 diabetes is to visit a doctor. A doctor can determine if a child is overweight based on the child's age, weight,
and height. A doctor can also request tests of a child's blood glucose to see if the child has diabetes or pre-diabetes (a condition which may
lead to type 2 diabetes).

Types of Diabetes Screening Tests That Are Available

• Glycated hemoglobin (A1C) test. A blood test measures the average blood sugar level over two to three months. An A1C level of 6.5
percent or higher on two separate tests indicates diabetes.
• Random (non-fasting) blood sugar test. A blood sample is taken at a random time. A random blood sugar level of 200 milligrams
per deciliter (mg/dL) or higher suggests diabetes. This test must be confirmed with a fasting blood glucose test.
• Fasting blood sugar test. A blood sample is taken after an overnight fast. A fasting blood sugar level less than 100 mg/dL is normal. A
level of 100 to 125 mg/dL is considered pre-diabetes. A level of 126 mg/dL or higher on two separate tests indicates diabetes.
• Oral glucose tolerance test. A test measuring the fasting blood sugar level after an overnight fast with periodic testing for the next
several hours after drinking a sugary liquid. A reading of more than 200 mg/dL after two hours indicates diabetes.
Type 2 diabetes in children is a preventable/treatable disease and the guidance provided in this information sheet is intended to raise
awareness about this disease. Contact your student's school nurse, school administrator, or health care provider if you have questions.

Westminster School District

BP 1312.3

DISTRICT POLICY ON DISCRIMINATION,
HARASSMENT, INTIMIDATION AND BULLYING
Every student is entitled to a safe school environment free from discrimination, harassment,
intimidation, and bullying.
The District’s Policies on discrimination, harassment, intimidation and bullying can be
accessed on the website (www.wsdk8.us) . Printed copies are available at the school office.
1. The District prohibits bullying. This includes, but is not limited to, discrimination,
harassment, intimidation and bullying based on the actual or perceived
characteristics set forth in Penal Code section 422.55 and Education Code
section 220, and disability, gender, gender identity, gender expression,
nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or association with
a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics.
Bullying is defined in Education Code section 48900(r).
2. School personnel must immediately intervene if they witness an act of
discrimination, harassment, intimidation or bullying, provided it is safe to
do so.
3. Acts of discrimination, harassment, intimidation or bullying should be brought
to the attention of the principal.
4. You may make an anonymous complaint by contacting the principal or the
District’s Nondiscrimination/Anti-Bullying Coordinator. If there is sufficient
corroborating information, the District will commence an investigation.
5. Complaints will be considered confidential. However, it may be necessary
to disclose certain information in order to effectively investigate.
6. Students who violate the District’s policies on discrimination, harassment,
intimidation and bullying may be subject to discipline, including suspension
and expulsion.
7. The District prohibits retaliation against individuals who make complaints
or provide information related to such complaints.
8. Students and parents may contact the school principal or the District Human
Resources Office at (714) 894-7311, Ext. 1160.

Distrito Escolar de Westminster

BP 1312.3 (a-c)

POLÍTICA DEL DISTRITO ESCOLAR SOBRE LA DISCRIMINACIÓN,
EL HOSTIGAMIENTO, LA INTIMIDACIÓN Y EL ACOSO ESCOLAR (BULLYING)
Cada estudiante tiene derecho a un ambiente escolar seguro y libre de discriminación,
hostigamiento, intimidación y acoso escolar (bullying).
Usted puede tener acceso a las Políticas del Distrito sobre la discriminación, el
hostigamiento, la intimidación y el acoso escolar (bullying) en el sitio web (www.wsdk8.us).
Copias impresas de dicho documento están disponibles en la oficina de la escuela.
1. El Distrito prohíbe el acoso escolar (bullying). Esto incluye, pero no está limitado a,
discriminación, hostigamiento, intimidación y acoso escolar (bullying) basado en
características reales o percibidas establecidas en el Código Penal, sección
422.55 y en el Código de Educación, sección 220, y por discapacidad, género,
identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión,
orientación sexual o asociación con una persona o grupo con una o más de estas
características reales o percibidas. El acoso escolar (bullying) es definido en el
Código de Educación, sección 48900(r).
2. El personal escolar debe intervenir inmediatamente si ellos son testigos de un
acto de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying),
siempre y cuando sea seguro hacerlo.
3. Los actos de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying)
deben ser informados a el/la director(a) de la escuela.
4. Usted puede hacer una queja anónima poniéndose en contacto con el/la
Director/a de la escuela o con el/la Coordinador/a del Programa Contra la
Discriminación y Acoso Escolar (Bullying) del Distrito. Si existe suficiente
información que corrobore la queja, el Distrito iniciará una investigación.
5. Las quejas serán consideradas confidenciales. Sin embargo, puede ser
necesario revelar cierta información a fin de investigar con mayor efectividad.
6. Los estudiantes que violen las políticas del Distrito sobre la discriminación, el
hostigamiento, la intimidación y el acoso escolar (bullying) pueden ser sujetos
a una acción disciplinaria, incluyendo la suspensión y expulsión.
7. El Distrito prohíbe represalias en contra de personas que presenten quejas o
provean información relacionada con dichas quejas.
8. Los estudiantes y padres de familia pueden ponerse en contacto con el/la
director/a de la escuela o con el Departamento de Recursos Humanos del
Distrito Escolar llamando al (714) 894-7311, Ext. 1160.
6/2017

Khu Học Chính Westminster

BP 1312.3 (a-c)

CHÍNH SÁCH CỦA HỌC KHU VỀ KỲ THỊ,
QUẤY NHIỄU, HĂM DỌA VÀ BẮT NẠT
Mỗi học sinh phải được học trong một môi trường học đường an toàn không bị kỳ thị, quấy
nhiễu, hăm dọa và bắt nạt.

Chính Sách của Học Khu về kỳ thị, quấy nhiễu, hăm dọa và bắt nạt có thể tìm thấy trong
trang mạng website (www.wsdk8.us). Các bản sao đã in ra, có sẵn tại văn phòng trường.
1.

Học Khu ngăn cấm việc bắt nạt. Điều này bao gồm, nhưng không hạn chế việc kỳ
thị, quấy nhiễu, hăm dọa và bắt nạt dựa trên những đặc điểm/tính chất thực sự hoặc
được xem là như vậy, đã được đề ra trong Điều Luật Penal Code 422.55 và Điều
Luật Giáo Dục 220, và khuyết tật, phái tính, nhận định phái tính, thể hiện phái tính,
quốc tịch, chủng tộc hoặc sắc tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, hoặc liên kết
với một người hoặc một nhóm với một hoặc nhiều hơn những đặc điểm/tính chất
thực sự hoặc được xem là như vậy. Bắt nạt được định nghĩa trong Điều Luật Giáo
Dục khoản 48900(r).

2.

Nhân viên trường học phải lập tức can thiệp nếu chứng kiến một hành động kỳ thị,
quấy nhiễu, hăm dọa hoặc bắt nạt, và được an toàn để thực hiện việc này.

3.

Những hành động kỳ thị, quấy nhiễu, hăm dọa hoặc bắt nạt phải được báo cho hiệu
trưởng biết.

4.

Quý vị có thể khiếu nại mà không cần nêu tên bằng cách liên lạc với hiệu trưởng
hoặc Trưởng Ban Điều Hành Chống Kỳ Thị/ Bắt Nạt của Học Khu. Nếu có đủ chứng
cứ, Học Khu sẽ bắt đầu việc điều tra.

5.

Khiếu nại sẽ được giữ bảo mật. Tuy nhiên, có thể phải tiết lộ một số chi tiết cần
thiết để việc điều tra được hiệu quả.

6.

Học sinh nào vi phạm chính sách của Học Khu về kỳ thị, quấy nhiễu, hăm dọa và
bắt nạt có thể bị kỷ luật, bao gồm bị đuổi học tạm thời và đuổi học vĩnh viễn.

7.

Học Khu ngăn cấm việc trả thù những người khiếu nại hoặc những người cung cấp
chi tiết có liên quan đến việc khiếu nại.

8.

Học sinh và phụ huynh có thể liên lạc với hiệu trưởng của trường hoặc Văn Phòng
Ban Nhân Sự của Học Khu tại số (714) 894-7311, Ext. 1160.
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Parent/Student Rights and Responsibilities
ALCOHOL, DRUG USE, TOBACCO, E-CIGS, AND VAPES
The Westminster School District Board of Trustees believes that the use of alcohol and other drugs adversely affects a pupil’s ability to achieve
academic success, is physically and emotionally harmful, and has serious social and legal consequences. Pupils possessing, selling and/or
using alcohol or other drugs or related paraphernalia shall be subject to disciplinary procedures which may result in suspension or expulsion.
A comprehensive district wide drug, alcohol, and tobacco use prevention program has been developed to meet the needs of individual pupils.
Components of this program include instruction, intervention, referral to a rehabilitation program, enforcement/discipline, activities that promote
the involvement of parents/guardians and coordination with appropriate community agencies and organizations. (BP 5131.6)
The Westminster School District is a tobacco-free district. Prohibited products include any product containing tobacco or nicotine including “nonnicotine vaporized solutions”, but not limited to, cigarettes, cigars, miniature cigars, smokeless tobacco, snuff, chew, clove cigarettes, betel, and
nicotine delivery devices such as electronic cigarettes, electronic hookahs, and other vapor emitting devices, with or without nicotine content, that
mimic the use of tobacco products anytime. Exceptions may be made for the use or possession of prescription nicotine products. These products
are prohibited on school and district grounds and buildings, in district vehicles and equipment, and at all district sponsored events and activities.
(H&SC 104420)

ATTENDANCE AND ABSENCES
Attendance at school is mandatory. For every child to be successful, s/he must be healthy and attend school regularly. It is our desire to be
supportive and work collaboratively to help you with your child’s educational success. In partnership with the Orange County District Attorney’s
Office, we want you to know the compulsory education codes (48260, 48264, 48290).
The teacher of the class from which the pupil is absent shall determine which tests and assignments shall be reasonably equivalent to, but not
necessarily identical to, the tests
and assignments that the pupil missed during the excused absence.
Excused Absence: (EC 48205,48980) Your child may be excused from school when the absence is for medical or justifiable personal reasons.
Your child will be allowed to complete all assignments and tests missed during such an excused absence. Please refer to Attachment 2 for the
full text of section 48205..
Grade Reduction/Loss of Academic Credit (EC48205, 48980)
Your child may not have his/her grade reduced or lose academic credit for any absence or absences excused under Education Code section
48205
Absences for Religious Purposes (EC46014, 48980) With your written consent, your child may be excused from school in order to participate
in religious exercises or to receive moral and religious instruction at your child’s place of worship or at other suitable place or places away from
school property designated by the religious group. Your child may not be excused from school for this purpose on more than four days per school
month.
Unexcused Absence: medication issues, headaches, vacations, conflicts with other pupils, missed bus, car broke down, babysitting, asthma,
head lice beyond two (2 days), or being “tired.” It is the parent’s responsibility to clear the child’s absence within 5 days or it will be marked
unexcused.
Confidential Medical Services (EC 46010.1) Pupils in grades 7 to 12 may be excused from school for the purpose of obtaining confidential
medical services, without the consent of the pupil’s parent/guardian.
California Education Code 48260 states:
1. Your child is legally a truant with 3 unexcused absences; a repeated truant with 4 unexcused absences and a habitual truant with 5
unexcused absences.
2 Missing more than thirty (30) minutes of instruction during the school day (AM or PM) is considered a truancy without a valid excuse.
Please be aware that California State Law (Education Code 48290) states that parents who fail to meet their obligation of insuring their child’s
regular school attendance are guilty of a law violation and are also subject to prosecution pursuant to Article 6. Excessive unexcused absences
will result in an invitation to attend the Orange County District Attorney Parent Meeting and/or a referral to the District Student Attendance Review
Board (SARB).
FOOTNOTE: Pupils placed on SARB Contracts, MUST abide by SARB Contract. The SARB Contract takes precedence over the above.
SARB contracts do not expire and remain in effect from year to year.

ATTENDANCE OPTIONS (EC48980)
The District is required to advise each parent/guardian of all existing statutory attendance options and local attendance options available in the
District. These are options for attending schools other than the school designated for the local attendance area in which the parent/guardian
resides. The options include intradistrict transfer, interdistrict transfer, transfer based on parental employment, “district of choice” if established
by Governing Board resolution, and district enrollment pursuant to the Open Enrollment Act, as specified
Choosing a School Within the District in Which Parents/Guardians Live
The law (EC § 35160.5(b) (1) requires the school board of each district to establish a policy that allows parents/guardians to choose the schools
their children will attend, regardless of where the parents/ guardians live in the district. The law limits choice within a school district as follows:
• Pupils who live in the attendance area of a school must be given priority to attend that school over pupils who do not live in the school's
attendance area.
• In cases in which there are more requests to attend a school than there are openings, the selection process must be "random and unbiased,"
which generally means pupils must be selected through a lottery process rather than on a first-come, first-served basis. A district cannot use a
pupil's academic or athletic performance as a reason to accept or reject a transfer.
• Each district must decide the number of openings at each school which can be filled by transfer pupils. Each district also has the authority to
keep appropriate racial and ethnic balances among its schools, meaning that a district can deny a transfer request if it would upset this balance
or would leave the district out of compliance with a court-ordered or voluntary desegregation program.
• A district is not required to provide transportation assistance to a pupil that transfers to another school in the district under these provisions.

1

• If a transfer is denied, a parent/guardian does not have an automatic right to appeal the decision. A district may, however, voluntarily decide to
put in place a process for parents/guardians to appeal a decision.

Choosing a School Outside the District in Which Parents/Guardians Live
Interdistrict Transfers (Discretionary)
The law (EC § 46600 through 46607) allows two or more school boards to enter into an agreement for the transfer of one or more pupils between
districts. The agreement must specify the terms and conditions for granting or denying transfers. The district in which the parent/guardian lives
may issue an individual permit under the terms of the agreement, or district policy, for transfer and for the applicable period of time. The permit
is valid upon endorsement by the district of proposed attendance. The law on interdistrict transfers also provides for the following:
• Both the district of proposed attendance and the district of residence are encouraged to give consideration to the child care needs of the pupil.
A pupil in grades kindergarten through 6th receiving a transfer based on child care needs may not be required to reapply for transfer unless he
or she ceases to receive child care in the district. School districts are encouraged to allow any pupil to stay in the new district or high school
district to which the elementary school feeds into through the 12th grade, subject to certain conditions.
• If either district denies a transfer request, a parent/guardian may appeal that decision to the county Board of Education. There are specified
timelines in the law for filing an appeal and for the county Board of Education to make a decision.
• No district is required to provide transportation to a pupil who transfers into the district.

Parental Employment Transfers
The law (EC 48204(b) provides that a school district may deem a pupil as having complied with the residency requirements for school attendance
if one or both parents/guardians of the pupil are physically employed within the boundaries of the district for a minimum of 10 hours during a
school week, or if a pupil lives at their parent/legal guardian’s placement of employment outside of the boundaries of their school district of
residence for a minimum of 3 days during the school week. Once a pupil is enrolled, the pupil does not have to reapply if the parent/guardian
continues to be employed within the district boundaries. A school district is not required to accept a pupil requesting a transfer on this basis, but
a pupil may not be rejected on the basis of race, ethnicity, sex, parental income, academic achievement, or any other "arbitrary" consideration.
Other provisions of (EC48204b) include:
• Either the district in which the parent/guardian lives of the district in which the parent/guardian works may prohibit the transfer if it is determined
that there would be a negative impact on the district’s court-ordered or voluntary desegregation plan.
• The district in which the parent/guardian works may reject a transfer if it determines that the additional cost of educating the pupil would be
more than the amount of government funds the district would receive for educating the pupil.
• There are set limits (based on total enrollment) on the net number of pupils that may transfer out of a district in any school year, unless the
sending district approves the greater number of transfers.
• There is no required appeal process for a transfer that is denied. However, the district that declines to admit a pupil is encouraged to identify,
and communicate in writing to the parent/guardian the specific reasons for denying the transfer.
• Once a pupil is deemed to have complied with residency requirements for school attendance based on one or both parents or guardians being
employed within the boundaries of the district and the pupil is enrolled in a school in a school district whose boundaries include the location
where one or both parents of the pupil is employed, the pupil does not have to reapply in the next school year to attend a school within that
school district and district shall allow the pupil to attend school through 12th grade in that district if one or both of the pupil’s parents or guardians
continues to be employed with the attendance boundaries of the school district, subject to certain conditions.

Districts of Choice
The Westminster School District is not a “district of choice”.
The law (EC §§48300 through 48318) allows, but does not require, each school district to become a "district of choice" --that is, a district that
accepts transfer pupils from outside the district under the terms of a resolution. A school board that decides to become a "district of choice"
must determine the number of pupils it is willing to accept in this category each year and make sure that the pupils are selected through a "random
and unbiased" process, which generally means a lottery process. Pupils may request transfers into a "district of choice" by January 1 of the
prior school year. Other provisions include:
• Either the district of choice or the district of residence may deny a transfer if it will negatively affect the racial and ethnic balance of the district,
or a court-ordered or voluntary desegregation plan. The district of residency may also limit the total number of pupils transferring out of the
district each year to a specified percentage of its total enrollment, depending on the size of the district.
• The district of choice may not prohibit a transfer based on the additional cost of educating the pupil but may prohibit a transfer if it would require
the district to create a new program, except that a school district of choice shall not reject the transfer of a special needs pupil and an English
learner.
• No pupil who currently attends a school or lives within the attendance area of a school can be forced out of that school to make room for a pupil
transferring under these provisions.
• Siblings of pupils already attending school in the "district of choice" must be given transfer priority. Children of military personnel may also
be given priority.
• A parent/guardian may request transportation assistance within the boundaries of the "district of choice." The district may provide
transportation only to the extent it already does so.
The above summary of the attendance alternatives available to parents/guardians and their children is intended to provide them with an overview
of the laws applying to each alternative. Any parents/guardians, who are interested in securing more information about these options, district’s
policies or procedures, and timelines for applying for transfers, should contact their own school district, or the district into which they may be
thinking about transferring.

Open Enrollment
The law (EC §48350 et seq.) authorizes the parent/guardian of a pupil enrolled in a low-achieving school, as defined, to submit an application for
the pupil to attend a school in a school district of enrollment, as defined. Other provisions include:
• An application requesting a transfer must be submitted by the parent of a pupil to the school district of enrollment prior to June 1 of the school
year preceding the school year for which the pupil is requesting a transfer. The application deadline does not apply to a request for transfer if
the parent is enlisted in the military and was relocated by the military within 90 days prior to submitting the transfer application.
• The application may request enrollment of the pupil in a specific school or program within the school district.
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• A pupil may enroll in a school in the school district of enrollment in the school year immediately following the approval of the transfer application.
• A school district of enrollment shall establish a period of time to provide priority enrollment for pupils residing in the school district prior to
accepting transfer applications.
• The school district of residence in which the pupil resides or a school district of enrollment to which a pupil has applied to attend may prohibit
the transfer of the pupil or limit the number of pupils who transfer if the governing board of the district determines that the transfer would
negatively impact a court-ordered or voluntary desegregation plan, the racial and ethnic balance of the district.
• A resident pupil who is enrolled in one of the district’s schools shall not be required to submit an application in order to remain enrolled.
• Pupil applying for a transfer shall be assigned priority for approval as follows:
a. First priority for the siblings of children who already attend the desired school.
b. Second priority for pupils transferring from a program improvement school ranked in decile 1.
c. If the number of pupils who request a particular school exceeds the number of spaces available at that school, a lottery shall be conducted
in the group priority order identified in (a) and (b), above, until all available spaces are filled.
• Initial applications for transfer to a school within a school district of enrollment shall not be approved if the transfer would require displacement
from the desired school of any other pupil who resides within the attendance area of that school or is currently enrolled in that school.
• A pupil approved for transfer to a school district of enrollment shall be deemed to have fulfilled the residency requirements for school attendance.

Children of Military Personnel (EC48301)
A school district of residence many not prohibit the transfer of a child of an active duty parent to a school in any school district, if the school district
the parents apply to approves the transfer. Children of active military duty parents comply with the residency requirements for school attendance
if a parent is transferred or is pending transfer to a military installation within the boundaries of the district while on active military duty pursuant
to an official military order.

ASBESTOS MANAGEMENT PLAN
In recognition of the potential health hazard presented by the presence of asbestos in public buildings, our District maintains a complete, updated
management plan for asbestos containing material in school buildings and at District Office. (CFR 40, § 763.93) The District’s updated asbestos
management plan for each school is available for inspection at District Office.

BIRTH DATE VERIFICATION AND KINDERGARTEN ENROLLMENT
In California, birth date verification for entrance into kindergarten and first grade is required by State Law. The legal evidences of age are a birth
certificate, baptismal certificate, passport, immigration certificate, Bible record. In order to enter kindergarten, a child must be five years of age
on or before September 1 of the current school year. A child who turns five years of age between September 2 and December 2 shall be admitted
to transitional kindergarten, the first year of a two-year kindergarten program. (Ed.Code 48000). In order to enter first grade, a child must be six
years of age on or before September 1 of the current school year. (Ed. Code 48010)

BULLYING/CYBERBULLING (BP5131.2)
The Governing Board recognizes the harmful effects of bullying on student learning and school attendance and desires to provide safe school
environments that protect students from physical and emotional harm. No student or group of students shall, through physical, written, verbal, or
other means, harass, sexually harass, threaten, intimidate, cyberbully, cause bodily injury to, or commit hate violence against any other student
or school personnel. Cyberbullying includes the transmission or creation of specific communications, harassing, direct threats, or other harmful
texts, sounds, or images on the Internet, social media, or other technologies using a telephone, computer or any wireless device. Cyberbullying
also includes using another person’s electronic account and assuming that person’s identity in order to damage that person’s reputation. Any
student who engages in bullying on or off school premises shall be subject to discipline which may include suspension or expulsion in accordance
with district policies and regulations.
The District prohibits bullying. This includes, but is not limited to, discrimination, harassment, intimidation and bullying based on the actual or
perceived characteristics set forth in Penal Code section 422.55 and Education Code section 220, and disability, gender, gender identity, gender
expression, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or association with a person or group with one or more of these actual
perceived characteristics. Bullying is defined in Education Code section 48900(r).

BUS CONDUCT (BP3542) (C.C.R. Title 5, Sec. 14103)
Pupils transported in a school bus shall be under the authority of, and responsible directly to, the driver of the bus. The driver shall be held
responsible for the orderly conduct of the pupils while they are on the bus or being escorted across a street, highway, or road. A bus driver shall
not require any pupil to leave the bus enroute between home and school or other destinations. Continued disorderly conduct or persistent refusal
to submit to the authority of the bus driver shall be sufficient reason for a pupil to be denied bus transportation
School Bus Safety Rules
1. Arrive at the bus stop on time and stand in a safe place to wait quietly for the bus.
2. Enter and leave the bus in an orderly manner and go directly to your seats.
3. Follow the instructions of your bus driver at all times.
4. Remain in your seat at all times while the bus is in motion.
5. Do not block the aisle with your legs, feet or other objects.
6. Keep your head and arms inside the school bus at all times.
7. Serious safety hazards can result from noise or behavior that distracts the driver. Loud talking, laughing, yelling, singing, whistling,
scuffling, throwing objects, smoking, eating, drinking, standing and changing seats are prohibited actions which may lead to suspension of
riding privileges.
8. No animals or insects shall be allowed on the bus.
9. Never cross the roadway while the school bus is approaching or sitting at the stop. Cross only when the bus driver escorts you across the
street.
Riders who fail to comply with the above rules shall be reported to the school principal, who shall determine the severity of the misconduct and
take action accordingly. In all instances of misconduct, the rider and his/her parent/guardian shall be given notice and warning. In the case of
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a severe violation or repeated offenses, the rider may be denied transportation for a period of time determined by the principal, up to the remainder
of the school year. (BP 5131.1)

CALIFORNIA ASSESSMENT FOR STUDENT PERFORMANCE AND PROGRESS (CAASPP) STATE EXAMS (5 CCR 852)
During the spring, students in grades 3-8 and 11 will take the annual state exams. Parents may annually submit to the school a
written request to excuse their child from any or all parts of the CAASPP.
CELL PHONES
If a student violates the Technology Acceptable Use Policy for Students, his/her cell phone may be confiscated. When an employee confiscates
a cell phone under this policy, he/she shall take reasonable measures to label and secure the cell phone and turn it over to a school administrator
as soon as the employee’s duties permit. The cell phone will be released/returned to the student’s parent or guardian after the student has
complied with any other disciplinary consequence that is imposed. It is a misdemeanor to send an obscene or threatening message to another
person by means of a cell phone or an electronic communication device. (PC653m)

CHILD ABUSE REPORTING
All school employees trained in child abuse identification and reporting are required by law to immediately report known or suspected child abuse
to a child protective agency. All parents have a right to information on reporting procedures which are contained in our District’s Administrative
Regulations 5141.4b. When a child is released to a peace officer and taken into custody as a victim of suspected child abuse, the District will
not notify the parent or guardian as required in other instances of removal of a child from school, but rather will provide the peace officer with the
address and telephone number of the child’s parent/guardian. If the parent calls or comes to the school, the name of the social worker or peace
officer will be released to the parent. (AR 5141.4d)

CURRICULUM - HEALTH (EC 51240) If any part of the school’s instruction in health conflicts with your religious training and beliefs, you
may submit a written request that your child be excused from the part of the instruction.

CURRICULUM – SCIENCE (EC 51550, 51554, 51555, 51820, 51201.5d, 51229.8)
Parents should be notified in writing before any instruction or class in which human or reproductive organs and their functions or processes are
described, illustrated or discussed. Parents must be notified of venereal disease or AIDS instruction in writing at lease 15 days before the
instruction begins. Parents may request that their child not receive such instruction. Lesson materials will be made available for parents to
preview. Parents may refuse to have their own children participate in a child abuse program. (W/C 18976.5)

DISCIPLINE POLICY AND RESPONSIBILITIES
The Governing Board is committed to providing a safe, supportive, and positive school environment which is conducive to student learning and
to preparing students for responsible citizenship by fostering self-discipline and personal responsibility. The Board believes that high expectations
for student behavior, use of effective school and classroom management strategies, provision of appropriate intervention and support, and parent
involvement can minimize the need for disciplinary measures that exclude students from instruction as a means for correcting student
misbehavior.
Pupils who misbehave or commit unlawful acts as enumerated in the state Education Code and school district policy are subject to suspension
from school, transfer to another school, and/or expulsion from the district. Each school has rules regarding pupil discipline and a copy can be
obtained through the school office. (EC 35291) Parents are advised to remind their children that neither law enforcement nor the school or district
will tolerate any behavior that jeopardizes campus safety or disrupts the learning environment. Please discuss with your child the consequences
that can result from inappropriate behavior.
The District Governing Board has adopted a policy authorizing teachers to require the parent/guardian of a pupil who has been suspended by
a teacher, to attend a portion of a school day in the child’s classroom. No employer may dismiss or in any manner discriminate against an
employee for taking time off from work to comply with this requirement. (Education Code 48900)

Grounds for Suspension and Expulsion (Education Code 48900)
Pupils may be suspended and/or expelled for any or all of the following reasons:
a. Caused, attempted to cause, or threatened to cause physical injury to another person; or willfully used force or violence upon the person of
another, except in self-defense.
b. Possessed, sold, or otherwise furnished any firearm, knife, explosive, or other dangerous object, unless, in the case of possession of any
object of this type, the pupil had obtained written permission to possess the item from a certificated school employee, which is concurred in
by the principal or the designee of the principal.
c. Unlawfully possessed, used, sold, or otherwise furnished, or been under the influence of, any controlled substance listed in Chapter 2
(commencing with Section 11053) of Division 10 of the Health and Safety Code, an alcoholic beverage, or an intoxicant of any kind.
d. Unlawfully offered, arranged, or negotiated to sell any controlled substance listed in Chapter 2 (commencing with Section 11053) of Division
10 of the Health and Safety Code, an alcoholic beverage, or an intoxicant of any kind, and either sold, delivered, or otherwise furnished to
any person another liquid, substance, or material and represented the liquid, substance, or material as a controlled substance, alcoholic
beverage, or intoxicant.
e. Committed or attempted to commit robbery or extortion.
f. Caused or attempted to cause damage to school property or private property.
g. Stolen or attempted to steal school property or private property.
h. Possessed or used tobacco, or any products containing tobacco or nicotine products, including, but not limited to, electronic nicotine delivery
devises such as e-cigarettes, vape sticks, hookahs (with or without nicotine) or any other device that mimics the use of cigarettes, cigarettes,
cigars, miniature cigars, clove cigarettes, smokeless tobacco, snuff, chew packets, and betel. However, this section does not prohibit use or
possession by a pupil of his or her own prescription products.
i. Committed an obscene act or engaged in habitual profanity or vulgarity.
j. Unlawfully possessed or unlawfully offered, arranged, or negotiated to sell any drug paraphernalia, as defined in Section 11014.5 of the Health
and Safety Code.
k. Disrupted school activities or otherwise willfully defied the valid authority of supervisors, teachers, administrators, school officials, or other
school personnel engaged in the performance of their duties.
l. Knowingly received stolen school property or private property.
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m. Possessed an imitation firearm. As used in this section, "imitation firearm" means a replica of a firearm that is so substantially similar in
physical properties to an existing firearm as to lead a reasonable person to conclude that the replica is a firearm.
n. Committed or attempted to commit a sexual assault as defined in Penal Code or committed sexual battery as defined in Penal Code.
o. Harassed, threatened, or intimidated a pupil who is a complaining witness or a witness in a school disciplinary proceeding for the purpose of
either preventing that pupil from being a witness or retaliating against that pupil for being a witness, or both.
p. Unlawfully offered, arranged to sell, negotiated to sell, or sold the prescription drugs.
q. Engaged in, or attempted to engage in, hazing as defined in Education Code Section 32050.
r. Engaged in an act of bullying, including but not limited to, bullying committed by means of an electronic act, as defined in subdivisions (f) and
(g) of Section 32261, directed specifically towards a pupil or school personnel.
a. Bullying means any severe or pervasive physical or verbal act or conduct, including communications made in writing or by means of an
electronic act, directed toward one or more students that has or can reasonably be predicted to have the effect of placing a reasonable
student in fear of harm to himself/herself or his/her property; cause the student to experience a substantially detrimental effect on his/her
physical or mental health; or cause the student to experience substantial interferences with his/her academic performance or ability to
participate in or benefit from the services, activities, or privileges provided by a school.
b. Electronic act means the transmission of or the creation of specific electronic communications originated on or off the school site,
including, but not limited to, a message, text, sound, image, or post on a social network Internet web site, by means of an electronic
device, including, but not limited to, a telephone, wireless telephone, or other wireless communication device, cellular phone, computer,
or pager. A post on a social network Internet web site shall include, but is not limited to, the posting or creation of a burn page or the
creation of a credible impersonation or false profile for the purpose of causing a reasonable student any of the effects of bullying described
above.
s. Made terrorist threats against school officials and/or school property. (Education Code 48900.7)
t. Aids or abets in the infliction or attempted infliction of physical injury to another person.
A student in grades 4-12 is also subject to suspension or recommendation for expulsion when it is determined that he/she:
 Sexual harassment as defined in Education Code Section 212.5 (Education Code 48900.2)
 Caused, attempted to cause, threatened to cause, or participated in an act of hate violence as defined in Education Code 233 (Education
Code 48900.3)
 Intentionally engaged in harassment, threats, or intimidation against district personnel or students that is sufficiently severe or pervasive
to have the actual and reasonably expected effect of materially disrupting classwork, creating substantial disorder, and invading the rights
of school personnel or students by creating an intimidating or hostile educational environment (Education Code 48900.4)
 Assault or battery upon a school employee.
Education Code Section 48915 mandates expulsion for one calendar year for the following acts:
 Possessed, sold, or otherwise furnished a firearm.
 Brandished a knife at another person.
 Unlawfully sold a controlled substance.
 Committed or attempted to commit sexual assault.
 Possessed an explosive
A student may be suspended or expelled for any of the acts listed above if the act is related to school activity or school attendance occurring at
any district school or within any other school district, at any time, including, but not limited to, the following: (Education Code 48900(s))
1. While on school grounds
2. While going to or coming from school
3. During the lunch period, whether on or off the school campus
4. During, going to, or coming from a school-sponsored activity

DISRUPTION OF CLASSES
Any parent, guardian, or other person whose conduct in a place where a school employee is required to be in the course of his or her duties
materially disrupts class work or extracurricular activities or involves substantial disorder is guilty of a misdemeanor. Parents, guardians, or
other persons must register in the school office before proceeding to a classroom (EC 44811).
Visits to the Classroom (AR 1250)
In order to ensure that classroom visits are not disruptive to the instructional program, the following procedures shall be observed:
1. Visitations should be scheduled with the principal or designee at least 24 hours in advance of the proposed visit.
2. The classroom teacher shall be notified prior to the approved visit.
3. Visitors shall register in the school office prior to visiting a classroom.
4. The principal or designee shall be present for the full duration of the visit.
5. Parent-Teacher conferences shall not be permitted during the classroom visitation. If a conference is desired, an appointment shall
be set outside of instructional time.
6. Visitors shall observe pupil activities and may not interact with teachers or pupils.
7. No electronic listening or recording device may be used during the visitation.
8. The length of the visitation shall not exceed 45 minutes on an elementary campus or one class period on a middle school campus.
9. Visits related to the same pupil shall be limited to no more than one time per month.

DRESS AND GROOMING (BP 5132) (EC 35183)
The Governing Board encourages types of conduct, habits of dress and attitudes which promote the general acceptance of pupils by their
associates and which facilitate the learning process. School personnel will encourage pupils to wear school clothing in a manner which does not
offend the rules of decency or attract undue attention at school and which does promote habits of good grooming. School dress must not cause
health, safety or discipline problems. Instructions shall be given to all pupils regarding the proper wearing apparel. These instructions shall be
enforced by the school principals and staffs. Pupils who wear unacceptable attire will have their parents/guardians notified and may be sent
home. In the final analysis, the principal’s evaluation shall prevail.

Sun Protective Clothing
During daylight school activities, articles of sun-protective clothing shall be allowed for outdoor use only. Articles such as hats, visors, etc. shall
be school approved and shall reflect the school’s colors to protect the campus from unauthorized visitors. In addition, the only logo
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allowed will be the school mascot; no other logo of any type will be allowed. Sun-protective clothing, such as hats, visors, etc. shall not be worn
indoors at any time. (Education Code 35183.5)

DRESS STANDARDS
The primary standards for pupil dress are to be neat and clean while at school and to conform to the Westminster School District Pupil Dress
Standards. Generally, pupils are not to be attired in clothing which compromises safety or modesty or is disruptive to the educational process.
1. PUPILS ARE PROHIBITED FROM WEARING APPAREL OR SHOES THAT ARE:
•
Considered unsafe, dangerous or a health hazard, including “flip flops”, bedroom slippers, soft-soled moccasins, backless shoes,
sandals, heels higher than 2 ½ inches, earrings, jewelry, or other articles which may present a safety hazard.
•
Containing offensive or obscene symbols, pictures, signs, slogans or words degrading any gender, cultural, religious or ethnic values.
•
Containing language, pictures, or symbols that are suggestive or have double meaning oriented toward lewdness, obscenity, vulgarity,
violence, vandalism, sex, drugs, alcohol or tobacco or that are gang-related, promote the use of drugs, alcohol, or other illegal substances
or activities such as graffiti.
2. PUPILS ARE PROHIBITED FROM WEARING ATTIRE DISRUPTIVE TO THE INSTRUCTIONAL PROCESS which may include, but is not
limited to:
•
Bare midriffs
•
Halter tops, crop tops, tube tops, net tops, or tank tops with spaghetti straps (under-garments shall not be visible at any time, male
and female)
•
Plain white t-shirts
•
Short shorts
•
Jogging shorts
•
Gym shorts (except physical education uniforms)
•
Exercise tights
•
Pajamas
•
Bathing suits
•
Cut-up clothing
•
Tight or revealing clothing
•
Plunging necklines (front or back)
•
See-through, strapless or backless garments
•
Facial piercings other than ears
•
Clothing, jewelry, or makeup that is disruptive, including hair that is multi-colored, unnaturally colored, or styled in a way that is
disruptive to the educational process.
•
Clothing which allows underwear to be exposed.
3. PUPILS ARE PROHIBITED FROM WEARING GANG-RELATED APPAREL which may include, but is not limited to:
•
Chains
•
Hair nets
•
Monikers or other gang markings
•
Bandannas which signify gang membership
•
Jewelry with gang symbols
•
Khakis worn with Pendleton-type shirts
•
Gang-related overalls
•
Web, untied or dangling belts
•
Gang-related shoes
•
Overalls, with straps hanging down (straps must be appropriately fastened)
•
Initial belts
•
Any combination of clothing which law enforcement agencies currently consider gang-related (these may change frequently)
•
Oversized shirts (shirts must be hemmed, square cut; no hanging shirt-tails)
•
Oversized pants (pants must fit appropriately at the crotch and waist not longer than 1” of waist size; pant leg may be no more than 5”
of excess material and must be hemmed; may not drag on the ground)

EVERY STUDENT SUCCEEDS ACT (“ESSA”, 20 usc 6301 et seq)
Limited English Proficient Children: The ESSA requires the District to inform the parent or parents of a limited English proficient (LEP) child
identified for participation or participating in a language instruction educational program, of the following:
1. the reasons for the identification of the child as LEP and in need of placement in a language instruction educational program;
2. the child’s level of English proficiency, how such level was assessed and the status of the child’s academic achievement;
3. the methods of instruction used in the program in which the child is or will be participating, and the methods of instruction used in other
available programs;
4. how the program in which the child is or will be participating, will meet the educational strengths and needs of the child;
5. how such program will specifically help the child learn English and meet age-appropriate academic achievement standards for grade
promotion and graduation;
6. the specific exit requirements for the program;
7. in the case of a child with a disability, how such program meets the objectives of the individualized education program (IEP) of the child;
8. information pertaining to parental rights that includes written guidance detailing the right that parents have to have their child immediately
removed from such program upon their request, and the options that parents have to decline to enroll their child in such program or to
choose another program or method of instruction, if available; and assisting parents in selecting among various programs and methods of
instruction, if more than one program or method is offered by the District.
If your child is LEP and has been identified for participation or is participating in the language instruction education program, please contact your
child’s school principal.
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Right to Information Regarding the Professional Qualifications of Teachers and Paraprofessionals: The ESSA grants parents the right
to request information regarding the professional qualifications of the children’s classroom teachers, including the following:
1. whether the teacher has met state qualification and licensing criteria for the grade levels and subject areas in which the teacher provides
instruction;
2. whether the teacher is teaching under emergency or other provisional status through which state qualification or licensing criteria have been
waived;
3. the baccalaureate degree major of the teacher and any other graduate certification or degree held by the teacher, and the field of discipline
of the certification or degree; and
4. whether the child is provided services by paraprofessionals and, if so, their qualifications.
This information is available at the District Office. The District will provide timely notice if your child has been assigned, or has been taught for
four or more consecutive weeks by, a teacher who is not highly qualified.
Information on Child’s Level of Achievement; The District will provide timely information on the level of achievement of your child in each of
the state academic assessments.
Homeless Liaison: Homeless pupils have certain rights under California and United States law. Please see information under Homeless
Assistance.
Release of Pupil Information to Military Recruiters: Please see entry under Pupil Records.

EXTENDED SCHOOL PROGRAM
The Extended School Program is an extension of the school day and operates from 6:00 am to 6:00 pm providing a safe environment for pupils
before and after school. This program provides an opportunity for a variety of educational and enrichment activities. Children are given the
opportunity to work on their homework, use resource materials and receive assistance from Extended School Program staff. The Extended
School Program is supported through family tuition fees and subsidized child care grants for families that may qualify. An all day Summer Camp
Program also is provided from 6:00a.m - 6:00 p.m. The Summer Camp Program consists of a variety of educational and recreational activities.
For more information about either of these programs, contact the Program Office at 894-7311.

FAMILY EDUCATIONAL RIGHTS AND PRIVACY ACT (“FERPA”, 20 USC 1232g)
The Family Educational Rights and Privacy Act affords parents and students over 18 years of age certain rights with respect to the student’s
records. These rights include
1. The right to inspect and review the student’s education records. These rights transfer to the eligible student when he/she reaches the age
of 18 or attends a school beyond the high school level.
Parents or eligible students should submit to school principal a written request that identifies the records they wish to inspect. The
School official will make arrangements for access and notify the parent or eligible student of the time and place the records may be
inspected. Schools are not required to provide copies of records unless, for reasons such as great distance, it is impossible for parents or
eligible students to review the records. Schools may charge a fee for copies.
2. The right to request that a school correct the student’s education records that the parent or eligible student believes to be inaccurate; or
misleading. Parents or eligible students who wish to ask the school to correct a record should write the school principal, clearly identify the
part of the record they want corrected, and specify why it should be corrected. If the school decides not to amend the record as requested
by the parent or eligible student, the school will notify the parent or eligible student of the decision and advise them of their right to a hearing.
Additional information regarding hearing procedures will be provided when notified of the right to a hearing. After the hearing, if the school
still decides not to amend the records, the parent or eligible student has the right to place a statement with the records setting forth his/her
view about the contested information.
3. Generally, schools must have written permission from the parent or eligible student in order to release any information from a student’s
education records. However, FERPA permits schools to disclose those records, without consent, to the following parties or under the
following conditions, school officials with legitimate education interest; other schools to which a student is transferring; specified officials for
audit or evaluation purposes; appropriate parties in connection with financial aid to a student; organizations conducting certain studies for or
on behalf of the school; accrediting organizations; to comply with a judicial order or lawfully issued subpoena; appropriate officials in cases
of health and safety emergencies; and state and local authorities, within a juvenile justice system, pursuant to specific State law. A school
official has a legitimate educational interest if the official needs to review an education record in order to fulfil his or her professional
responsibility. Upon request, the school discloses education records without consent to officials of another school district in which a student
seeks or intends to enroll, or is already enrolled if the disclosure is for purposes of the student’s enrollment or transfer. Schools may disclose,
without consent, “directory” information such as a student’s name, address, telephone number, date of birth, email address, major field of
study, participation in officially recognized activities and sports, weight and height of members of athletic teams, dates of attendance, degrees
and awards received, and the most recent previous public private school attended by the student. However, schools must inform parents
and eligible students about directory information and allow parents and eligible students a reasonable amount of time to request that the
school not disclose directory information about them. School officials must notify parents and eligible students annually of their rights under
FERPA. The actual means of notification is left to the discretion of each school.
4. The right to file a complaint with the U.S. Department of Education concerning alleged failures by the school to comply with the
requirements of FERPA. The name and address of the Office that administers FERPA are: Family Policy Compliance Office, U.S.
Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-8520.

HARMFUL OR DESTRUCTIVE USE OF ANIMALS
In some science courses, animals may be used during a lesson. Pupils with a moral objective to dissecting or otherwise harming animals may
choose to refrain from such educational projects and shall be provided a comparable assignment. (EC32255) The pupil’s parent or guardian
should write a note backing up the pupil’s objection to participating in the class project.

HEALTH INFORMATION
Your children can best benefit from their educational program when they feel well enough to participate and are not infectious to other students
and staff. Here are a few guidelines you can follow to decide if your child is well enough to attend school as well as school guidelines for sick
children:
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1.

Fever—Any child with a temperature of 100* or more must be kept at home. Your child must be fever free (without the use of a fever reducing
medication) for 24 hours before returning to school. Sick children may not ride the bus or walk home alone. Pupils will only be released to
an adult listed on the emergency card.
2. Colds—Your child may attend school with a mild cold if he/she seems well and is fever free. However, a child with a hacking cough or a
persistent runny nose (especially with yellow-green mucous) belongs at home, even without a fever.
3. Infectious Diseases—Children with infectious diseases such as strep throat, pinkeye (conjunctivitis), scarlet fever, etc. must be on
medication for a minimum of 24-48 hours before returning to school. Children with infectious skin diseases such as impetigo or ringworm
must be on the appropriate medication for a minimum of 24 hours and must keep the affected area covered at school.
4. Rashes—A child with an unidentified skin rash may not be allowed at school, whether the rash is contagious or not. A doctor’s note must
be presented to the school explaining the rash.
5. Vomiting and Diarrhea—If your child is vomiting or has diarrhea, please keep your child at home.
6. Medication—Pupils can receive medication at school only if the physician and parent forms have been signed. This applies to over-thecounter medication as well. Parents must bring the medication to the school in the original counter or RX bottle with the instructions in
English. Medication forms are available at the school sites or on the District website.
7. Chicken pox—Children who have chicken pox must wait until all the sores are scabbed over and dry (usually 5-10 days) before returning to
school.
8. Lice— If a student is found with active, adult head lice, he/she shall be excluded from attendance. The parent/guardian of an excluded
student shall receive information about recommended treatment procedures and sources of further information. Parents are responsible for
bringing the empty lice shampoo bottle with you when returning your child to school. Once he/she is determined to be free of lice, the student
shall be rechecked weekly for up to six weeks.
9. Serious Injuries -If you child has been injured and will be attending school with crutches, a cast, a sling or a wheelchair, please provide the
school with a doctor’s note describing the injury and any restrictions on activity at school, including physical education.
Oral Health Assessment for Kindergarten State law requires that pupils entering their first year of kindergarten or first grade submit proof of
an oral health assessment (dental check-up) performed by a licensed dentist or other registered dental health professional by May 31st of that
year. Dental check-ups in the 12 months before starting school meet this requirement. Ask your dentist to fill out the Oral Health Assessment
Form which can be obtained at the school sites or on the District website. You may be excused from complying with the dental check-up
requirement by marking the box next to the appropriate reason on Section 3 of the Oral Health Assessment Form. (EC49452.8)
Physical Exam for First Graders (H&SC 124085) Within 90 days after your child’s entrance into first grade, you must provide a certificate
documenting that within the prior 18 months your child has received appropriate health screening and evaluation services, including a physical
examination. These services are available from the orange County Public Health Department. Proof of the exam must be submitted to the school
by Dec. 1st of the first grade year. Parents may file a written statement annually with the school principal stating they will not consent to routine
physical examinations However, pupils with recognized contagious or infectious diseases will be sent home and not be permitted to return until
school authorities are satisfied that any contagious or infectious disease does not exist. (EC 49451) If you have not received doctor forms, please
contact the health aide at your school. A copy of the form is also available on the District website.
Administration of Immunizing Agents (EC 49403, 48980) The District Governing Board may permit any person licensed as a physician and
surgeon, any person licensed as a registered nurse, or other licensed healthcare practitioners acting under the direction of a supervising physician
and surgeon, to administer an immunizing agent to a pupil. You have the right to consent in writing to the administration of an immunizing agent
to your child.
Administration of Prescribed Medication If your child is required to take prescription medication during the regular school day, you may
request assistance for your child by the school nurse or other designated school personnel. If you wish such assistance, you must provide both
a written statement from the physician and surgeon or physician assistant detailing the name of the medication, method, amount and time
schedules by which the medication is to be taken, and your own written statement indicating your desire that the District assist your child in the
matters set forth in the physician’s statement. Pupils are permitted to provide diabetes self-care, inhaled asthma medication and auto-injectable
epinephrine during school hours if the District receives written statements annually from the parent and the child’s physician in the form required
by law. (EC 49423.1, 49414.5)
Continued Medication for Nonepisodic Condition The parent or guardian of a pupil on a continuing medication regimen for a non-episodic
condition is required to inform the school nurse or other designated certificated school employee of the medication being taken, the current
dosage, and the name of the supervising physician. With parental consent, the school nurse may communicate with the child’s physician and
may counsel with school personnel about the possible effects of the drug on your child’s physical, intellectual, and social behavior, as well as
possible behavioral signs and symptoms of adverse side effects, omission, or overdose. (EC 49480)
Instruction for Pupils with Temporary Disabilities (EC 48206.3, 48980)
If your child should suffer a temporary disability which makes attendance in regular day classes or an alternative education program in which the
child is enrolled impossible or inadvisable, your child shall receive individual instruction provided by the district in which he/she is deemed to
reside. Individual instruction includes instruction provided in your home, in a hospital or other residential health facility, excluding state hospitals,
or under other circumstances prescribed by state law.
Pupils with Temporary Disabilities In the event a pupil has a temporary disability and is confined in a hospital or other residential health facility
located outside this District, you shall be deemed to have complied with the residency requirements for school attendance in the District where
the hospital is located. In such circumstances, it is the responsibility of the parents to notify the school district in which you are deemed to reside
of your child’s presence in a qualifying hospital. (EC 48207, 48208, 48980)

HEALTHY YOUTH ACT
At the beginning of each school year, the District will notify parents/guardians about providing instruction for the coming year. The notice will
advise the parent/guardian (1) that written and audiovisual educational materials used in this instruction are available for inspection; (2) if this
instruction will be taught by school district personnel or by outside consultants; (3) that they have the right to request a copy of EC 51933, 51934,
and 51938; and (4) that they have the right to request in writing that their child not receive this instruction. An alternative educational activity will
be made available to pupils whose parents/guardians have requested they not receive all or part of comprehensive sexual health education or
HIV/AIDS prevention education. (EC 51938)
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HOMELESS ASSISTANCE (McKinney-Vento Homeless Education Assistance Act)
The McKinney-Vento Action defines the term “homeless children and youth” as students who lack a fixed, regular and adequate nighttime
residence. Students sharing the housing of others, renting a room (doubled up) due to economic hardship; living in motels, hotels, cars or
campgrounds due to loss of home or job; living in emergency or transitional shelters or awaiting foster care MAY qualify for additional services.
Your children have the right to:
1. Go to school, no matter where you live or how long you have lived there. Your children must be given access to the same public education,
including preschool education, provided to other children.
2. Continue in the school they attended before you became homeless or the school they last attended, if that is your choice and is feasible. If a
school sends your child to a school other than the one you request, the school must provide you with a written explanation and offer you the
right to appeal the decision.
3. Receive transportation to the school they attended before your family became homeless or the school they last attended, if requested and
deemed necessary in order for your child to access his or her education.
4. Attend a school and participate in school programs with children who are not homeless. Children cannot be separated from the regular school
program because they are homeless.
5. Enroll in school without initially giving a permanent address or proof of residency.
6. Enroll and attend classes while the school arranges for the transfer of any documents required for enrollment.
7. Enroll and attend classes in your school of choice and seek to resolve a dispute over enrolling your children.
8. Receive the same special programs and services as provided to all other children who meet the criteria for participation.
9. Receive transportation to school and to school programs if deemed necessary in order for your child to access his or her education.
When you move, you should do the following:
• Inform the school’s Office Manager, Registrar, Principal or contact the school district's local liaison for homeless education (714-894-7311
ext. 1102) for help in enrolling your child in a new school or arranging for your child to continue in his or her former school.
• Contact the school and provide any information that will assist the teachers in helping your child adjust to new circumstances.
• If needed, ask the School Officer Manager, the District homeless liaison for homeless education, school community liaison or the shelter
provider, or a social worker for assistance with clothing and supplies.
If you need assistance, please call 211 or 1-888-600-4357. This number will link you to where to get a meal, employment resources, shelters,
healthcare, substance abuse, and more. Our local Westminster Family Resource Center (WFRC) at 714-903-1331 can also offer assistance with
many local resources.

HOMEWORK INFORMATION FOR PARENTS
Homework is an extension of the learning process that takes place during school hours. The school staff has carefully developed plans that
meet the specific needs of the pupils. Parent encouragement and assistance is vital to ensure the success of homework. Your child’s teacher
will suggest appropriate activities that will extend learning in the home. Some relevant and meaningful homework assignments will not require
paper or pencil. The Westminster School District’s suggested time schedule for homework is:
Grade Level
Kindergarten
First/Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh/Eighth

Average Time Allotment
10 minutes, 3 days per week
20 minutes, 3 days per week
30 minutes, 3 days per week
40 minutes, 3 days per week
50 minutes, 3-4 days per week
60 minutes, 4 days per week
90 minutes, 4 days per week

If the homework program is to succeed, both teachers and parents must work together when assignments are given. Both should encourage the
pupil toward high standards of achievement and prompt completion of the task. In order to clarify the relationship of the pupil, parent and teacher
regarding homework, the following responsibilities are suggested for each:
1.

2.

3.

Responsibility of the pupil:
 Understand and know how to do the assignment.
 Have the necessary materials at hand.
 Take care of, and return to school, books and other materials needed at home.
 Follow study techniques outlined by the teacher.
 Apply and practice skills learned in class.
 Strive for the best quality of work.
 Complete and return assignments on time.
Responsibility of the parent:
 Provide the pupil with a quiet place and adequate time to do the homework.
 Encourage the pupil to do his/her own work.
 Review all homework before returning the work to school.
 Monitor the return of homework on time.
Responsibility of the teacher:
 Plan homework related to classroom activities and appropriate for the pupil’s maturity, level of learning, and attention span.
 Check that pupils understand what is required by the homework assignment.
 Monitor completion and accuracy of homework assignments and provide feedback to pupils.
 Inform parents when a pupil repeatedly fails to complete homework assignments.
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IMMUNIZATIONS
California law requires that pupils be immunized against certain diseases before they can be admitted to school. The following immunizations
are required by law for admission to public school.
Polio (4 doses)
DPT (5 doses)
Hepatitis B (3 doses)
MMR (2 doses)
Varicella (1 dose)

3 doses if at least 1 dose was given on or after the 4th birthday
4 doses if at least 1 dose was given on or after the 4th birthday
2 doses after age 1 or 4 days before 1st birthday.
or doctor verification that child has had the disease.

Children younger than seven years must have whooping cough (pertussis) immunization. Pupils enter 7th grade will be required to have the
Hepatitis B vaccine and two doses of MMR both given on or after their first birthday. In addition, all pupils entering 7th grade will need proof of a
Tdap shot before entering school. By law, students who do not have proof of receiving a Tdap booster shot will not be able to start school until
proof is provided to the school. The Td booster (tetanus-diphtheria) will not meet the requirement. All out-of-state entrants in grades 1 through
8 must have the Varicella vaccine or have physician-documented varicella (chickenpox) disease history.

LOST OR DAMAGED BOOKS
Research shows that educational experiences are enhanced by the opportunity to use standards-based textbooks and library books to
supplement the classroom program. We encourage all pupils to check out and read as many books as possible. At the same time, we want
pupils to value and assume responsibility for these books.
According to Board Policy 6161.2, if a book is lost or damaged, payment must be made to replace the book. If this occurs, your child will be fined
the specific cost of the book. The following are average costs for different types of books. Keep in mind, some books may cost considerably
more than the average price. Pupils are encouraged to take care of all borrowed materials and avoid these charges. When the minor and parent
are unable to pay for the damages, or to return the property, the school district or private school shall provide a program of voluntary work for the
minor in lieu of the payment of monetary damages. (EC 48904)
Paperback books
$ 9.00
Permabound (hardback paper) books
15.00
Hardcover books
23.00 and up
Encyclopedia volumes
30.00 and up
Textbooks
65.00 and up
Student Workbooks
10.00 and up

MEDICATIONS AND HEALTH SCREENING
Medications
Parents of pupils who must take medication at school (prescription or over the counter) who desire assistance of school personnel must submit
a written statement from the physician detailing the amount, method, and time schedule and a statement as to how the District personnel should
assist in carrying out the physician’s directions. With the consent of the parent or legal guardian of the pupil, the school nurse may communicate
with the physician and may counsel with the school personnel regarding the possible effects of the drug on the child’s physical, intellectual, and
social behavior, as well as possible behavioral signs and symptoms of adverse side affects, omission, or overdose. Medication should be in the
original pharmacy container with the pupil’s name and the instructions for administration in English. (EC 49423, EC 49480) Copies of the
Medication Administration Form may be obtained at the school sties or on the District website.

Health Screenings
Hearing – Every pupil shall be given a screening test for hearing in kindergarten or first grade and in the second, fifth, and eighth grades. Parents
may submit a written statement refusing to consent to their child’s participation. (EC 49452)
Vision – Every school child upon first enrolling in a California elementary school and at least every third year thereafter until completion of the
eighth grade shall have their vision appraised by the school nurse or other authorized person. Color vision shall be tested once and only in male
pupils. Evaluation may be waived if parents so desire, after submission of a written statement by a physician, surgeon or optometrist setting out
the results of a determination of the child’s visual acuity. (EC49455)
Scoliosis—Every seventh grade girl and every eighth grade boy shall be given a screening for scoliosis. (EC49452.5) Parents may submit a
written statement refusing to consent to their child’s participation.

MISSING CHILDREN
School personnel are required to report missing children to law enforcement agencies in a timely manner.

NON-DISCRIMINATION (BP5145.3) (Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title IX of the Education Amendments of 1972, Section 504 of
the Rehabilitation Act of 1973 The Governing Board desires to provide a safe school environment that allows all students equal access and
opportunities in the district’s academic, extracurricular, and other educational support programs, services, and activities. The Board prohibits, at
any district school or school activity, unlawful discrimination, including discriminatory harassment, intimidation, and bullying, targeted at any
student by anyone, based on the student’s actual or perceived race, color, ancestry, national origin, nationality, ethnicity, ethnic group
identification, age, religion, marital or parental status, physical or mental disability, sex, sexual orientation, gender, gender identity, or gender
expression or association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics. A copy of the District’s
nondiscrimination policy is available on the district website at www.wsdk8.us

NUTRITION SERVICES
The Nutrition Services Department offers meals to students that offer a variety of nutritious food choices. Our meals consist of lean meats,
whole grains, fresh fruit and vegetables, and low-fat dairy products. We provide self-serve salad bars at all elementary school sites so that our
students have the opportunity to select from a variety of fresh and locally grown produce.

Meal Applications
For eligible students, Westminster School District provides school meals at NO COST. Meal applications must be completed each new school
year and are mailed out to families each July Meal applications are also available online at www.wsdnutrition.com or can be picked up at
school sites or at the Nutrition Services office located behind Stacey Middle School at 6311 Larchwood St., Huntington Beach.
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Pupil Meal Prices
Breakfast
Reduced Price

$1.50
Free

Lunch
Reduced Price

$2.50
Free

Pre-paying Student Lunch Accounts
Prepayments can be made online by going to www.wsdnutrtion.com and clicking on the link for “my school bucks”. New users will need the
student name, ID number, and District zip code (92683) in order to set up a new account. Prepayments can also be paid for with cash or check
to your cafeteria cashier or at your school office. Please make checks payable to “WSD Nutrition Services”.

Lunch Account Balances
The Westminster School District Nutrition Services Unpaid Meal Policy Affidavit is part of the electronic registration packet for parent review and
signature. Any student whose account reaches a negative balance of ($20.00) or more in arrears will be provided with an alternative breakfast
and lunch in lieu of the menu item for that day and will receive this alternative meal daily thereafter until the account is paid in full. The full policy
is available for review on the Nutrition Services web site at www.wsdnutrition.com

Wellness Policy
The Westminster School District Governing Board recognizes the important connection between a healthy diet and a student’s ability to learn
effectively and achieve high standards in school. To support that commitment, our District Wellness Policy regulates the following areas of
student health and wellness on our school campuses: fundraisers, vending machines, school stores, snack bars, school parties and rewards at
school. A copy of our Wellness Policy is posted on our website at www.wsdnutrition.com

Bringing Food From Home
Parents/guardians are asked to follow the District’s wellness policy standards and support the District’s nutrition education efforts by selecting
snacks and beverages that are Smart Snack compliant when bringing food for class parties or events. Smart Snacks must meet the following
federal and state regulations.
Beverages
•
Only plain water – any size
•
Fruit juice drinks of at least 50% fruit juice (no added sugar) – 8 ounces or less
•
1% or non-fat milk (flavored or unflavored) – 8 ounces or less
Snacks – all snacks must meet the following General Food Standards:
•
Be a fruit OR
•
Non-fried vegetable OR
•
Dairy product OR
•
Protein OR
•
Whole grain rich item
AND must meet the following Nutrient Standards:
•
Not more than 35% of total calories from fat
•
Not more than 10% of total calories from saturated fat
•
Not more than 35% of total weight from sugar and contain no more than:
o 175 calories for elementary schools
o 200 calories for middle schools
In addition, all donated food and beverages shall be purchased from a commercial food company and shall not be handmade.

PARENT INVOLVEMENT (BP 6020)
The Governing Board recognizes that parents/guardians are their children’s first and most influential teachers and that sustained parental
involvement in the education of their children contributes greatly to pupil achievement and a positive school environment. The Superintendent or
designee shall work with staff and parents/guardians to develop meaningful opportunities at all grade levels for parents/guardians to be involved
in district and school activities; advisory, decision-making, and advocacy roles; and activities to support learning at home. All of our schools have
a duty to communicate frequently with the home and to help parents/guardians develop skills and family management techniques which support
classroom learning. Parents/guardians shall be notified of their rights to be informed about and to participate in their children’s education and of
the opportunities available to them to do so.
The Governing Board encourages parents/guardians to serve as volunteers in the schools and to attend pupil performances and school meetings
and participate in site councils, advisory councils and other activities in which they may undertake governance, advisory and advocacy roles.
School plans shall delineate specific measures that shall be taken to increase involvement with their children’s education, including measures
designed to involve parents/guardians who face cultural, language or other barriers which may inhibit their participation.
Title I Schools: The parents/guardians of children enrolled in Title I programs shall be involved in planning, designing, and implementing Title
I programs in a systematic, ongoing informed and timely fashion. They shall have regular opportunities to make recommendations based on the
educational needs of their children. Title I programs shall provide identified pupils with supplementary services designed to instruct them in the
District’s core curriculum and improve their achievement in basic and advanced skills. The District shall provide these services, including reading
instruction, on the basis of individual pupil needs identified annually and assessed with objective educational criteria.
Non-Title I Schools: The Superintendent or designee shall develop and implement strategies applicable to each school that does not receive
federal Title I funds to encourage the involvement and support of parents/guardians in the education of their children, including, but not limited
to, strategies describing how the district and schools will address the purposes and goals described in Education Code 11502.
Through consultation with parents/guardians, the District shall annually assess the effectiveness of parental involvement and determine what
action needs to be taken, if any, to increase parental participation.

PERSONAL PROPERTY
The District assumes no liability and is not responsible for loss, damage, or theft of personal property brought onto campus. If a pupil is
observed using an electronic device (including but not limited to cell phones, iPods, MP3 players, cameras, radios, CD/DVD and video game
players) during school hours, or if it results in disruption of the instructional process, the device may be confiscated. The school does not assume
liability for safekeeping of any personal property. The District is not responsible for any device or personal property that is lost, stolen or damaged,
even after it is confiscated.
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PESTICIDE APPLICATION NOTIFICATION (EC17612, 48980.3)
The Healthy Schools Act of 2000 was signed into law in September 2000 and requires that all schools provide parents or guardians with written
notification of expected pesticide use on school sites. This notification identifies the active ingredient or ingredients in each pesticide product and
includes the Internet address http://www.cdpr.ca.gov for further information on pesticides and their alternatives.
Parents or guardians may request prior notification of individual pesticide applications at their child’s school site. Beginning October 2002, people
listed on this registry will be notified at least 72 hours before pesticides are applied. If you would like to be on the registry to be notified every
time we apply a pesticide at your child’s school, please sent your name, address and the name of your child’s school to: Westminster School
District, Grounds Department, 14121 Cedarwood Ave., Westminster, CA 92683.
When circumstances require, the Westminster School District may need to apply one or more of the following pesticides (listed with the active
ingredient(s)) at its schools during the year.
Answer Gopher Bait, Dphacinone; Demon WP, Sypermethrin; Fumitoxin Tablets, Aluminum Phosphade; Fusilade II, Fluazifop-P-butyl,
Butyl ®-2-[4{{5-(trifluoromethy)-2-pyridinyl] oxy phenoxy] propanoate; Omega-Grain Bait, Strychrine Alkaloid NXF; PT Alpine, Dinotefurah: Nmethyl-N[(tetrahydro-3-furanyl)methyl] guanidine; Real-Kill Indoor Fogger, Cypermethrin; Round-Pro Max, Glyphosiate, N
(Phosphonomethyl) Glycine; Termidor SC, Fipronil; Weed and Feed 25-3-5, 2-4 Dichlorophenoxyacctic
All pesticides are applied by trained personnel in a manner designed to ensure the safety of pupils and school employees. If you have any
questions, please contact Brian Johnson, Executive Director of Facilities Planning & MOT at (714) 894-7311, ext. 1120.

PREVENTION PROGRAMS
Students receive skill-based prevention lessons on topics such as positive social skills, coping skills, conflict resolution, resisting peer pressure,
problem-solving, bullying and cyber-bullying prevention, suicide prevention (grades 7 & 8 only), violence prevention, internet safety, drug, alcohol,
and tobacco and nicotine use prevention. The curriculum for grades K-1 is Warm Fuzzies, Cold Pricklies; 2nd grade is Pumsy; and 3rd–8th
grades are Botvin’s Life Skills. The BRAVE program is provided in grades K-6 elementary. Lessons are taught during the regular school day by
credentialed teachers and school counselors.

PROMOTION AND RETENTION
Pupils who are at risk of failing to meet academic expectations of the Westminster School District will be identified and have the opportunity to
participate in intervention programs to assist the pupil in overcoming his/her academic deficiencies. Such programs may include but are not
limited to tutorial programs, after-school programs, summer school programs, and/or the establishment of a pupil study team. Parents will be
notified as early in the school year as possible with an opportunity to consult with the principal and teacher(s) if retention is being considered as
a possible intervention.

PUPIL RECORDS (EC 49063)(BP5125)
Types of Pupils Records: A pupil record is any item of information directly related to an identifiable pupil, other than director information, which
is maintained by the District or required to be maintained by a District employee in the performance of his/her duties, whether recorded by
handwriting, print, tapes, film, microfilm or other means. Pupil records include a pupil’s health records.
Responsible Officials: Your child’s principal is responsible for the maintenance of pupil records located at your child’s school. For pupil records
maintained at the District office, the responsible official is the Executive Director of Categorical Programs and Assessments.
Location of Log/Record: The law requires that a log or record be maintained for each pupil’s record which lists all persons, agencies, or
organizations requesting or receiving information from the record and the legitimate interest therefore. For records maintained at your child’s
school, the log is located in the principal’s office.
School Officials and Employees/Legitimate Educational Interests: School officials and employees who are authorized to review pupil
records are school officials with legitimate educational interests. A school official is a person employed by the District as an administrator,
supervisor, certificated employee, or support staff member (including, but not limited to, paraeducator, health or medical staff and school law
enforcement personnel); a person serving on the school board; a person or company with whom the District has contracted to perform a special
task (such as an attorney, auditor, medical consultant, educational consultant or therapist); an agency caseworker of a state or local child welfare
agency that has legal responsibility for the care and protection of a pupil, other public agencies providing services to pupils, as well as employees
of other public schools or school systems where educational programs leading to high school graduation are provided or where a District pupil
intends to or is directed to enroll; a minor’s counsel of record. Access to pupil records is permitted only for records that are relevant to the
legitimate educational interests of the requester. Upon request, the District discloses educational records without consent to officials of another
school district in which the pupil seeks or intends to enroll. Legitimate educational interests are described in California Educational Code section
49076.
Right of Access and Review/Expungement: You have an absolute right to access any and all pupil records related to your child, which are
maintained by the District. A homeless child or youth or an unaccompanied youth, who is 14 years of age or older may access his/her pupil
records. If you wish to review records located at you child’s school, please contact the principal’s office or submit a written request that identifies
the record(s) you wish to inspect. If you wish to review records located at the District office, please contact the Executive Director, Categorical
Programs and Assessments. The principal or District office has five (5) business days from the day of the receipt of a request to provide access
to the records. Upon satisfactory completion of the rehabilitation assignment of a pupil whose expulsion has been suspended by the District
Governing Board, the Board may order the expungement of any or all records of the expulsion proceedings. If the Orange County Board of
Education enters an order reversing the decision of the District Governing Board to expel a pupil, the County board may direct the District
Governing Board to expunge the record of the pupil and records of the District of any references to the expulsion action. When you submit a
written revocation of consent after the initial provision of special education and related services for your child, the District is not required to amend
the education records of your child to remove any reference to your child’s receipt of special education and services.
Challenging the Content of Records: You have the right to challenge the content of any pupil record by filing a written request with the District
Superintendent to correct or remove any information recorded in the written records concerning your child which you allege to be any of the
following: 1) inaccurate, 2) unsubstantial personal conclusion or inference, 3) conclusion or inference outside the observer’s area of competence,
4) not based on the personal observation of a named person with the time and place of the observation noted, 5) misleading, or 6) in violation of
the privacy or other rights of the pupil.
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Copying Costs: You may receive copies of your child’s pupil records at a cost of 1-9 pages at $.20 per page, single-sided, 10 pages or more,
single-sided is $5.00 flat rate plus $.20 each additional page over 10. Copies of audio tape recordings are $3.50 each.
Transfer of Records: The District is required to transfer a copy of your child’s permanent pupil records within 10 school days to the school your
child intends to enroll.
Complaints: You have the right to file a complaint with the US Department of Education, concerning an alleged failure by the District to comply
with the provisions of the US Family Educational Rights and Privacy Act (20 USC 1232g)
Statement or Response to Disciplinary Action: Whenever information is included in a pupil record concerning any disciplinary action taken
in connection with your child, you have the right to include a written statement or response concerning the disciplinary action in your child’s pupil
record.
Release of Directory Information (EC 49073): The District has designated the following items as “Directory Information” means one or more
of the following items: pupil’s name, address, telephone number, e-mail address, date of birth, dates of attendance, and the most recent previous
public or private school attended by the pupil. The District has determined that the following individuals, officials, or organizations may receive
directory information: individuals with legitimate educational interests, including school officials and staff; schools of intended enrollment; specified
federal, state and local officials; county child welfare workers; emergency workers; agencies who provide financial aid and accrediting
associations. A log of those who request access to records is kept in each school office. (EC 49073, 49076) Directory information may also be
disclosed to outside organizations without your prior written consent. Outside organizations include, but not limited to, companies that
manufacture class rings or publish yearbooks; a playbill showing your pupil’s role in a drama production; honor roll or other recognition lists;
graduation programs and sports activity sheets. No information may be released to a private profit making entity other than employers,
prospective employers and representatives of the news media, including, but not limited to, newspapers, magazines, radio and television stations.
No directory information regarding your child may be released if you notify the District that the information may not be released. Please submit a
written notice to the principal of your child’s school if you wish to deny access to directory information concerning your child. Release of directory
information of a homeless child or youth is prohibited unless a parent or eligible pupil has given written consent that such information may be
released.
Release of Information to Military Recruiters (20 USC 7908) United States law requires school districts to provide, on a request made by
military recruiters or an institution of higher education, access to the names, addresses and telephone numbers of secondary school pupils.
Parents have the right to request that such information not be released without prior written consent. Please submit a written notice to your child’s
school Principal if you wish to deny access to this information.
Destruction of Pupil Records The Governing Board of the District is required to retain indefinitely the original or an exact copy of the mandatory
permanent pupil records (Class 1-Permanent Records) which schools have been directed to compile by California regulations; maintain for
stipulated periods of time mandatory interim pupil records (Class 2-Optional Records) until the information is no longer needed to provide
educational services to a child and are retained until reclassified as Class 3 – Disposable Records and then destroyed as per California regulations
(5 CCR 432). Prior to destroying pupil records of a child who has received special education services, the IDEA requires parental notification
when the District decides that personally identifiable information is no longer needed to provide educational services to a child. Once
parents/guardians have been notified that personally identifiable information is no longer needed, they have the option of requesting access to
and/or copies of pupil records prior to destruction, and to request that pupil records be destroyed, unless the District determines that the
information could be needed to provide educational services in the future or is needed for auditing purposes (34 CFR 300, 5 CCR 16026). Unless
classified as permanent records, all other pupil records are destroyed five years after the information is no longer needed to provide educational
services (5 CCR 16027).

SCHOOL ACCOUNTABILITY REPORT CARD (EC 35256, 32286)
Westminster School District issues a School Accountability Report Card (SARC) annually for each school in the district. A copy is available from
the principal or you may access it on the internet through our website at www.wsdk8.us. The SARC also includes, but is not limited to, assessment
of school conditions specified in California Education Code section 33126. The SARC also includes key elements of the school’s annual safety
plan. Parents/guardians will receive written notification by November 15th if their child’s school is selected to participate in the Immediate
Intervention/Underperforming Schools Program due to its below average performance.

SCHOOL PREMISES
All visitors will be required to register with the principal or designee before entering school grounds. The Governing Board has adopted and
enforces a tobacco-free campus policy. The policy prohibits the use of tobacco products, at any time, in District-owned or leased buildings, on
District property and in District vehicles.

SEXUAL HARASSMENT (BP 5145.7)
The Governing Board is committed to maintaining a learning environment that is free of harassment and prohibits the unlawful sexual harassment
of any pupil by any employee, pupil, or other person at school or at any school-related activity. Sexual harassment of pupils is an act of
discrimination and violates Title VII of the Civil Rights Act of 1964, Title IX of the Education Amendments Act of 1972, regulatory guidelines of the
Equal Employment Opportunity Commission, California law and District Board Policy. Any pupil who engages in the sexual harassment of anyone
in or from the district may be subject to disciplinary action up to and including expulsion. Any employee who permits or engages in sexual
harassment may be subject to disciplinary action up to and including dismissal.
Unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature constitute sexual harassment
when (1) submission to such conduct is made either explicitly or implicitly a term or condition of an individual's employment or academic status,
(2) submission to, or rejection of, such conduct by an individual is used as the basis for an employment decision or academic decision affecting
that person, or 3) such conduct has the purpose or effect of substantially interfering with an individual's work or academic performance or creating
an intimidating, hostile, or offensive working or learning environment.
Pupils shall be assured that they need not endure any form of unwelcome sexual behavior or communication and need not endure, for any
reason, any harassment which impairs the educational environment or a pupil’s emotional well being at school.
The Board encourages pupils and staff to immediately report incidents of sexual harassment to the principal or designee. The Superintendent or
designee shall promptly investigate each complaint of sexual harassment in a way that ensures privacy of all parties concerned. In no case shall
the pupil be required to resolve the complaint directly with the offending person. The District prohibits retaliatory behavior against any
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complainant or any participant in the complaint process. Each complaint of sexual harassment shall be promptly investigated in a way that
respects the privacy of all parties concerned.

SPECIAL EDUCATION
Both California and United States law require that a free appropriate public education (FAPE) in the least restrictive environment (LRE) be offered
to qualified pupils with disabilities. Information on pupil eligibility, procedural safeguards, and additional matters is available from Student
Services. (EC56000 et seq.; 20 USC 1401 et. seq. The District has a duty to identify, locate and assess children with disabilities who are in need
of special education and related services. If you believe that your child is in need of special education and related services, you may initiate a
referral for assessment by contacting Student Services.(EC56300, 56301) Parents of children ages 0-21 years have the right to request an
educational assessment to determine eligibility for special education by contacting their principal if the parent believes the pupil is not making
appropriate progress. (EC 56301) The West Orange County Consortium for Special Education (WOCCSE) has established written policies and
procedures for seeking out all individuals with exceptional needs consistent with EC 56330, Code of Federal Regulations § 121a, 504. Special
education is instruction, provided at no cost to the parent, designed to meet pupils’ exceptional needs. It is an integral part of our educational
program and promotes interaction between handicapped and non-handicapped pupils. These pupils shall be grouped according to their
instructional needs. (Individuals with Disabilities Act (IDEA) A pupil shall be referred for special education instruction and services only after the
resources of the regular education program have been considered and used. No pupil may receive an individual psychological evaluation or be
placed in a special education program without written parental permission and without a conference about any test results. If appropriate
programs are unavailable in the district, the parent may appeal the placement, have private diagnosis, or request services in a private, nonsectarian school. (EC56031, 56303)
The Westminster School District complies with Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 which is a list of rights granted by federal law to
pupils with disabilities and their parents. Under this act, parents have the right to:
(1) have their child take part in public education programs without discrimination because of his or her handicapping conditions;
(2) have the school district advise them of their rights;
(3) receive notice of their child’s identification, evaluations and placement, and examine all relevant records;
(4) have their child receive a free, appropriate public education (FAPE) in the least restrictive environment (LRE). This includes the right to be
educated with non-handicapped students to the maximum extent appropriate and to have the district make reasonable accommodations to
allow their child an equal opportunity to participate in school-related activities;
(5) have their child educated in facilities and receive services comparable to those provided non-handicapped pupils;
(6) have evaluation, educational, and placement decisions made based on a variety of information sources, and by persons knowledgeable
about the pupil, evaluation date, and placement options;
(7) have periodic evaluations and/or a re-evaluation before any significant changes in services;
(8) obtain copies of records at a reasonable cost unless the fee would effectively deny access to the records;
(9) request amendment of their child’s educational records if there is reasonable cause to believe they are inaccurate, misleading or otherwise
in violation of the privacy rights of the child;
(10) request mediation or an impartial due process hearing related to decisions or actions regarding their child’s identification, evaluation,
educational program or placement. The parent and pupil may take part in the hearing and have an attorney represent them. A request for
a mediation hearing must be made within 30 calendar days of the date of the notification of the district decision;
(11) file a grievance with the school district over alleged violation of Section 504 regulations. Any individual, public agency, or organization may
file a written complaint with the State Superintendent of Public Instruction with a copy to the district alleging a matter which, if true, would
constitute a violation by that public agency of federal or state law regulation governing special education and related services. (CAC 3081a
(2) CFR 34 §104.32, 104.36)
The Westminster School District does not release education records of special education pupils to other agencies without prior consent of the
parent. (EC 56515)

STUDENT ACCIDENT INSURANCE/HEALTH INSURANCE
Student Accident Insurance: The Westminster School District does not provide medical, accident or dental insurance for pupils injured on
school premises or through school activities. In accordance with Education Code Section 49472, the District is making available a low cost
medical/dental accident insurance program. The purpose of this plan is to provide assistance at a minimum cost to meet some of the expenses
for accidental injury.
There are two levels of benefits available. The “High Option” level of benefits is recommended if your child has no family coverage or if your
private coverage has a high deductible. All plans are available on a “School Time” or “24-Hour” (all day, everyday) basis and can cost as little as
$11 (one time annual payment). Please visit your child’s School Office to obtain a detailed brochure/application, or you may obtain one online
at www.peinsurance.com (click “products”, then “student insurance”). Please read the Student Benefits Plan Brochure to select the plan that best
meets your needs. The plans pay the first $500.00 in benefits in addition to other insurance, which can help you meet your primary insurance
deductibles and/or co-payments. Since the district does NOT provide medical/dental accident insurance, we urge that serious consideration be
given to the program. To purchase the plan, fill in the application, enclose payment, and follow the instructions on the brochure. If you have
further questions, please call Pacific Educators, Inc., at (800) 722-3365 or (714) 639-0962
All Plans Are A ONE TIME ANNUAL Payment
Options
At School Plan
Grades P-8
Grades 9-12
24-Hr-a-Day Plan
Grades P-8
Grades 9-12
Optional Tackle Football Coverage
Grade 9
Grades 10-12
.
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Low

High

$11.00
$24.00

$25.00
$54.00

$75.00
$92.00

$161.00
$192.00

$36.00
$84.00

$80.00
$177.00

Health Insurance Plans: Pacific Educators can now assist people in applying for health insurance plans that meet the guidelines of the
Affordable Care Act and help you avoid potential tax penalties. These penalties will be increasing each year from 2014-on. Some may qualify
for tax savings and government assistance. We will be happy to help you get all the potential assistance/subsidies you are eligible for. Please
call the number below or visit our website at www.peinsurance.com (click “products” then “health insurance”). If you have further questions,
please call Pacific Educators, Inc., at (800) 722-3365 or (714) 639-0962

STUDENT CONDUCT
Every teacher in the Westminster School District shall hold pupils responsible for their conduct on the way to and from school, on the playground,
or at recess. (EC 44807) Furthermore, pupils must attend school punctually and regularly, conform to school regulations, obey promptly all
directions of his/her teacher and others in authority, observe good order and propriety of department, be diligent in study, be respectful to teachers
and others in authority, be kind and courteous to schoolmates, and refrain entirely from the use of profane and vulgar language. (EC 48908, CCR
5 §300)

SURVEYS
In compliance with Education Code Section 51513 and the Protection of Pupil Rights Amendment (PPA), districts may not administer exams,
surveys, or questionnaires containing questions about a pupil’s or his/her family’s personal beliefs or practices in sex, family life, morality and
religion unless the pupil’s parents/guardian has provided prior written permission.
In addition, federal law gives parents/guardians and pupils who are 18 or older other rights regarding the school district’s conduct of surveys.
These include the right to prior inspection and consent to federally funded surveys concerning “protected information”. If the U.S. Department of
Education funds a survey in whole or in part, the parent/guardian must consent in writing before the pupil may provide information regarding: (20
USC 1232h)
1. Political affiliations or beliefs of the pupil or pupil’s parent
2. Mental or psychological problems of the pupil or pupil’s family
3. Sex behavior or attitudes
4. Illegal, anti-social, self-incriminating, or demeaning behavior
5. Critical appraisals of others with whom respondents have close family relationships
6. Legally recognized privileged relationships, such as with lawyers, doctors or ministers
7. Religious practices, affiliations, or beliefs of the pupil or parents
8. Income, other than as required by law to determine program eligibility.
The District, in consultation with parents, will develop and adopt policies regarding these rights and pupil confidentiality in the administration of
protected information surveys. Parents/guardians will be directly notified through U.S. Mail or email prior to participation in the specific activities
or surveys noted below and will be given an opportunity, upon request, to inspect the survey as well as to opt his or her child out of participation
in the specific activity or survey.

TECHNOLOGY ACCEPTABLE USE POLICY FOR STUDENTS
The Westminster School District recognizes the value of computers and other electronic technology to improve student learning. The district
network and internet connections have been developed as tools to promote educational excellence, innovation, and communication
for students and staff. Due to its open nature, there is material available on the Internet that is inappropriate for use at school. It is the district’s
intent to protect students from inappropriate content by:
•
meeting or exceeding all state and federal guidelines in filtering content from Internet websites;
•
requiring staff supervision and monitoring of student Internet use;
•
directing each student to accept personal responsibility for using the resources appropriately.
Please help us teach your children to use technology systems properly by discussing the information in this document and by encouraging them
to follow the rules at all times. Teachers may provide additional information regarding the specific software and technologies that will be used at
school this year. The following expectations apply to everyone using District technology. Students may access the computer network only for
purposes authorized by district instructors in accordance with Board policy. Students are responsible for following all requirements specified in
this Acceptable Use Agreement. Users may not install, remove, or modify equipment on the network. Inappropriate use may result in the
cancellation of the child’s privileges, disciplinary action and/or legal action.
Privacy
The District respects the individual privacy of its employees and students. However, this privacy does not extend to the computer systems used
at school. To ensure proper use, the District may monitor its technological resources at any time without advance notice or consent. Network
administrators may review and/or remove files and communications to maintain system integrity and ensure that users are behaving responsibly.
Students should not expect that files they have stored on district servers or network attached devices will always be private.
Network Behavior
I understand that I am personally responsible for following school rules while using the District's computer network.
Acceptable Use
 I will always be polite, exhibiting proper and respectful behavior.
 If I see something that offends me, I will tell my teacher.
 I understand that America’s copyright laws protect artists, musicians, and writers. If I use pictures or words from a webpage, I will show the
source.
 I understand that everything that happens on the school network may be reviewed at any time; it is not private.
Unacceptable Use
 I will not bring CD or mp3/4 players, E-gaming devices, E-pads, E-readers, or any other electronic device to school without the school's
permission.
 I will not use the District’s computer systems for anything illegal.
 I will not swear, use threatening, obscene, or other offensive language.
 I will not respond to any messages that are mean or make me feel uncomfortable. If I receive a message like this, I will tell my teacher right
away.
 I will never agree to get together with someone I meet online without parental permission.
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I will not reveal my name or anything personal about myself, my family, or anyone else without direction from my teacher. I understand that
personal information includes pictures, address, telephone number, school address, work address, and so on.
 I will not share my passwords with anyone, including friends.
 I will not post photographs or videos of myself, other students, or teachers on the Internet without permission.
 I will not attempt to bypass the district’s safety and security systems.
 I will not use the school network to download games, music, videos or other files not needed for school work.
Cell Phones and Other Devices
Students carry cell phones and other devices at their own risk. Misuse of cell phones during the school day will result in consequences
outlined in Parent/Students Rights and Responsibilities. The district is not responsible for lost, stolen, or damaged cell phones and other
devices.
Acceptable Use
 I understand that cell phones must be turned off during the instructional school day.
 I understand that students may use cell phones BEFORE and AFTER school ONLY.
 I understand that I may use the school land-line phones in an emergency.
Unacceptable Use
 I will never use a cell phone during the school day inside school buildings or offices, including rest- rooms without permission from staff
 I will never use a cell phone during class, school assemblies, and other special events.
 I will never take any pictures using a cell phone or camcorder at school without permission from staff.
Policy and Administrative Procedures: The district publishes the policies related to use of technology approved by the Board and the
related rules and procedures. You may read or print copies from the website at: http://www.wsdK8.us

UNIFORM COMPLAINT PROCEDURE (5 CCR 4622)
The District has adopted policies and procedures for the filing, investigation and resolution of complaints regarding alleged violations of federal
and state law or regulations governing educational programs, including allegations of unlawful discrimination. A copy of the District’s Uniform
Complaint Procedures is available on the district’s website at www.wsdk8.us Please refer to Attachment #1 which is the District’s Notice of
Uniform Complaint Procedures.

VOLUNTEER ASSISTANCE (BP1240)
The wealth of experience available in the community is a resource that should be used in appropriate ways to enrich the educational program
and strengthen our schools’ relationships with the homes, businesses, industries, public agencies, and private institutions of our community.
Volunteers shall act in accordance with District policies, regulations and school rules.
Under the immediate supervision of certificated employees, volunteers may assist in the performance of duties, supervision of students, and in
instructional tasks. Individuals who regularly perform one or more hours per week of any specific volunteer service with or around students shall
provide evidence that they are free from active tuberculosis. A chest X-ray will be required only if the intradermal tuberculin test is positive.
As a general rule, parent volunteers should make other arrangements for siblings and/or other children when volunteering at school. Younger
children and older siblings can be distracting to students, staff and the educational environment of the classroom. In addition, children of
volunteers are not covered under insurance if they come to the school site with their parents and an injury could pose a liability issue.
WEAPONS POLICY
More and more, we’ve been hearing of tragic accidents involving weapons on school grounds across the country. As a parent, you may be one
of the only people who can help stop this danger by explaining and enforcing rules, keeping dangerous objects locked up and away from children’s
reach and understanding our District’s policy on weapons possession.
Any pupil who is caught with a weapon on campus, on school property, or at a school-sponsored event may be expelled. A “weapon” is any
dangerous object, including, but not limited to: guns, cutting or puncturing devices, explosive and/or incendiary devices, any instrument that
expels a metallic projectile (carbon dioxide pressure or spring action) or any sport marker gun. Boy Scout and pocket knives, air rifles, BB and
water guns can also be dangerous and are not allowed.
Pupils who bring firearms to school face severe consequences. A firearm is defined as a weapon which has a projectile expelled by gunpowder.
Pupils found in possession of a firearm on school campus will be referred to the District’s Administrative Hearing Panel and if the Panel determines
they brought the firearm to school, the pupil will be expelled from the Westminster School District for a period not less than one year. (Education
Code 48915(c) and 48916(a).
Parents can be held responsible for their children’s action, and may be arrested or fined up to $10,000 for any injury to school employees or
damage to school property.

Gun-free School Zone
Prohibits a person holding a valid license to carry a concealed firearm to carry a firearm or ammunition on the grounds of a K-12 school, unless
a peace officer or others as specified. Reinstitutes the 1,000 feet gun-free school zone. (PC 626.9 & 30310)
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2017-18 ANNUAL NOTIFICATION OF
THE UNIFORM COMPLAINT PROCEDURES

ATTACHMENT #1

Staff, Students, Parents/Guardians, District Advisory Committee Members:
The Westminster School District has the primary responsibility to ensure compliance with applicable state and federal laws and
regulations and has established procedures to address allegations of unlawful discrimination, harassment, intimidation, bullying,
and complaints alleging violation of state or federal laws governing educational programs, the charging of unlawful pupil fees and
the non-compliance of our Local Control and Accountability Plan (LCAP).
The District will investigate all allegations of unlawful discrimination, harassment, intimidation or bullying against any protected
group as identified in Education Code section 200 and 220 and Government Code section 11135, including any actual or perceived
characteristics as set forth in Penal Code section 422.55 or on the basis or a person’s association with a person or group with one
or more of these actual or perceived characteristics in any program or activity conducted by the agency, which is funded directly
by, or that receives or benefits from any state financial assistance.
The Uniform Complaint Procedures (UCP) will be used when addressing complaints alleging failure to comply with state and/or
federal laws in Westminster School District including; After School Education and Safety (ASES), CA Peer Assistance and Review
Programs for Teachers, Child Care Assessments and Development, Child Nutrition, Compensatory Education, Consolidated
Categorical Aid, Education of Pupils in Foster Care and Pupils who are Homeless, Every Student Succeeds Act (ESSA), Local
Control Accountability Plan (LCAP), Physical Education Instructional Minutes, Pupil Fees, Reasonable Accommodations to a
Lactating Pupil, School Safety Plans, Special Education, State Preschool, and Tobacco-Use Prevention Education (TUPE).
The District will investigate complaints alleging failure to provide sufficient textbooks/instructional materials, emergency or urgent
facilities conditions that pose a threat to health and safety, and teacher vacancies or mis-assignments by filing a William’s complaint
form. The UCP shall also be used to help identify and resolve any deficiencies related to instructional materials, emergency or
urgent facilities conditions that pose a threat to health and safety of pupils or staff, and teacher vacancy, or mis-assignments (the
Williams lawsuit). The William’s complaint form may be obtained at the school site, District office or District website: www.wsdk8.us
.
The District will post a standardized notice of the educational rights of foster and homeless youth, as specified in Education Code
Sections 48853, 48853.5, 48853.5, 49069.5, 51225.1, and 51225.2. This notice shall include complaint process information.
A pupil enrolled in a public school shall not be required to pay a pupil fee for participation in an educational activity. A pupil fee
complaint shall be filed no later than one year from the date the alleged violation occurred; the district will make a reasonable effort
to ensure full reimbursement to identify and fully reimburse all pupils, parents/guardians. Complaints alleging discrimination,
harassment, intimidation, or bullying, must be filed within six (6) months from the date the alleged discrimination, harassment,
intimidation, or bullying, occurred or the date the complainant first obtained knowledge of the facts of the alleged discrimination,
harassment, intimidation, or bullying, unless the time for filing is extended by the Superintendent or designee.
Complaints will be investigated and a written decision or report will be sent to the complainant within sixty (60) days from the receipt
of the complaint. This sixty (60) day time period may be extended by written agreement of the complainant. The person responsible
for investigating the complaint shall conduct and complete the investigation in accordance with sections 4680-4687 and in
accordance with local procedures adopted under section 4621.
Complaints must be filed in writing with the following compliance officer:
Title of Compliance Officer:
Address:
Telephone Number

Assistant Superintendent, Human Resources
14121 Cedarwood Ave., Westminster, CA 92683
(714) 894-7311

The complainant has a right to appeal the District’s decision to the California Department of Education (CDE) by filing a written
appeal within fifteen (15) days of receiving the District’s decision. The appeal must include a copy of the complaint filed with the
District and a copy of the District’s decision.
Civil law remedies may be available under state or federal discrimination, harassment, intimidation, or bullying laws, if applicable.
In appropriate cases, an appeal may be filed pursuant to Education Code Section 262.3. A complainant may pursue available civil
law remedies outside of the District’s complaint procedures. Complainants may seek assistance from mediation centers or
public/private interest attorneys. Civil law remedies that may be imposed by a court include, but are not limited to, injunctions and
restraining orders.
A copy of the Westminster School District UCP policy and complaint procedures shall be available free of charge.
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ATTACHMENT #2
Effective: January 1, 2017
West's Annotated California Codes Currentness
Education Code (Refs & Annos)
Title 2. Elementary and Secondary Education (Refs & Annos)
Division 4. Instruction and Services (Refs & Annos)
Part 27. Pupils (Refs & Annos)
Chapter 2. Compulsory Education Law (Refs & Annos)
Article 1. Persons Included (Refs & Annos)
§ 48205. Excused absences; average daily attendance computation
(a) Notwithstanding Section 48200, a pupil shall be excused from school when the absence is:
(1) Due to the pupil’s illness.
(2) Due to quarantine under the direction of a county or city health officer.
(3) For the purpose of having medical, dental, optometrical, or chiropractic services rendered.
(4) For the purpose of attending the funeral services of a member of his or her immediate family, so long as the absence is not
more than one day if the service is conducted in California and not more than three days if the service is conducted outside
California.
(5) For the purpose of jury duty in the manner provided for by law.
(6) Due to the illness or medical appointment during school hours of a child of whom the pupil is the custodial parent.
(7) For justifiable personal reasons, including, but not limited to, an appearance in court, attendance at a funeral service,
observance of a holiday or ceremony of his or her religion, attendance at religious retreats, attendance at an employment
conference, or attendance at an educational conference on the legislative or judicial process offered by a nonprofit organization
when the pupil's absence is requested in writing by the parent or guardian and approved by the principal or a designated
representative pursuant to uniform standards established by the governing board.
(8) For the purpose of serving as a member of a precinct board for an election pursuant to Section 12302 of the Elections Code.
(9) For the purpose of spending time with a member of the pupil's immediate family, who is an active duty member of the uniformed
services, as defined in Section 49701, and has been called to duty for, is on leave from, or has immediately returned from,
deployment to a combat zone or combat support position. Absences granted pursuant to this paragraph shall be granted for a
period of time to be determined at the discretion of the superintendent of the school district.
(10) For the purpose of attending the pupil’s naturalization ceremony to become a United States citizen.
(b) A pupil absent from school under this section shall be allowed to complete all assignments and tests missed during the absence
that can be reasonably provided and, upon satisfactory completion within a reasonable period of time, shall be given full credit
therefor. The teacher of the class from which a pupil is absent shall determine which tests and assignments shall be reasonably
equivalent to, but not necessarily identical to, the tests and assignments that the pupil missed during the absence.
(c) For purposes of this section, attendance at religious retreats shall not exceed four hours per semester.
(d) Absences pursuant to this section are deemed to be absences in computing average daily attendance and shall not generate
state apportionment payments.
(e) “Immediate family,” as used in this section, has the same meaning as set forth in Section 45194, except that references therein
to “employee” shall be deemed to be references to “pupil.”
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Derechos y Responsabilidades de los Padres y Estudiantes
USO DE ALCOHOL, DROGAS, TABACO, CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y VAPEADORES
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Westminster cree que el uso de alcohol y otras drogas afectan adversamente la habilidad del estudiante
para lograr el éxito académico, es dañino física y emocionalmente, y tiene serias consecuencias sociales y legales. Los estudiantes que posean,
vendan y/o usen alcohol u otras drogas o parafernalia relacionadas estarán sujetos a procedimientos disciplinarios los cuales pueden resultar en
suspensión o expulsión. Un programa extenso en todo el distrito sobre la prevención del uso de drogas, alcohol y tabaco ha sido desarrollado para
cumplir con las necesidades individuales de los estudiantes. Los componentes de este programa incluyen la instrucción, la intervención, la referencia
a un programa de rehabilitación, el cumplimiento/disciplina, actividades que promueven la participación de los padres/tutores y la coordinación con
agencias comunitarias y organizaciones apropiadas. (BP 5131.6) El Distrito Escolar de Westminster es un distrito libre de tabaco. Los productos que
están prohibidos incluyen cualquier producto que contenga tabaco o nicotina incluyendo “soluciones vaporizadas sin nicotina”, pero no limitado a,
cigarrillos, puros, cigarros miniatura, tabaco sin humo, tabaco en polvo, tabaco masticable, cigarrillos de clavo de olor, hojas de betel y dispositivos
electrónicos que suministren nicotina, tales como cigarrillos electrónicos, pipas electrónicas (hookahs) y cualquier otro aparato que emita vapor,
conteniendo o no nicotina, que imite el uso de productos de tabaco en cualquier momento. Algunas excepciones pueden ser hechas para el uso o
posesión de productos prescritos que contengan nicotina. Estos productos están prohibidos dentro de las escuelas, los terrenos y edificios del distrito,
en vehículos y equipo del distrito, y en todas las actividades y eventos patrocinados por el distrito. (H&SC 104420)

ASISTENCIA/ AUSENCIAS
La asistencia a la escuela es obligatoria. Para que cada estudiante tenga éxito, él/ella debe estar saludable y asistir a la escuela
regularmente. Es nuestro deseo servir de apoyo y trabajar en colaboración para ayudarlos con el éxito educativo de su hijo/a. En asociación
con la oficina del Fiscal del Condado de Orange, queremos que conozcan los códigos de educación obligatorios (48260, 48264, 48290).
El maestro de la clase de la cual el estudiante esté ausente determinará cuáles exámenes y asignaturas deberán ser razonablemente
equivalentes a, pero no necesariamente idénticos a, los exámenes y asignaturas que el estudiante perdió durante la ausencia justificada.
Ausencia Justificada: (Código de Educación 48205, 48980) A su estudiante se le puede permitir estar ausente de la escuela cuando la ausencia
sea por razones personales justificables o médicas. A su estudiante se le admitirá completar todas las asignaturas y exámenes escolares no
realizados durante dicha ausencia justificada. Por favor, refiérase al Documento Adjunto #2 para ver la versión completa de la sección 48205...
Reducción en las Calificaciones/Pérdida de Crédito Académico (Código de Educación 48205, 48980)
Su hijo/a no puede tener su calificación reducida o perder crédito académico por cualquier ausencia o ausencias justificadas bajo la sección
48205 del Código de Educación.
Ausencias por Propósitos Religiosos (Código de Educación 46014, 48980) Con su autorización por escrito, a su hijo/a se le puede permitir
estar ausente de la escuela para participar en actividades religiosas o para recibir instrucción moral y religiosa en su lugar de alabanza o
en otro lugar o lugares apropiados fuera de las instalaciones de la escuela que hayan sido designados por el grupo religioso. La ausencia
de su hijo/a no puede ser justificada para este propósito por más de cuatro días en un mes escolar.
Ausencia No Justificada: Problemas de medicamentos, dolores de cabeza, vacaciones en días escolares, conflictos con otros estudiantes,
perdida del autobús, descompostura del auto, cuidado de niños, asma, piojos en la cabeza por más de dos (2 días) o estar “cansado”. Es
responsabilidad de los padres aclarar la ausencia de su hijo/a dentro de los primeros 5 días o será marcada como no justificada.
Servicios Médicos Confidenciales (Código de Educación 46010.1) A los estudiantes del 7º al 12º grado se les puede justificar su ausencia
en la escuela con el propósito de obtener servicios médicos confidenciales, sin el consentimiento de sus padres/tutores.
El Código de Educación de California 48260 establece:
1. Su hijo/a está legalmente ausente sin justificación (truant) con 3 faltas no justificadas; está ausente de forma repetida sin autorización
con 4 faltas no justificadas, y está ausente de forma habitual sin autorización con 5 faltas no justificadas.
2. Perder más de treinta (30) minutos de instrucción durante el día escolar (AM o PM) es considerado una falta sin una excusa válida.
Por favor, estén conscientes que la Ley Estatal de California (Código de Educación 48290) establece que los padres que no
cumplen con su obligación de asegurar la asistencia regular a la escuela de su hijo/a son culpables de violar la ley y están además
sujetos a ser procesados de acuerdo al Artículo 6. Las Ausencias injustificadas excesivas resultarán en una invitación para asistir a
una Junta para Padres con el Fiscal del Condado de Orange y/o será referido a la Junta que Revisa la Asistencia y el
Comportamiento Escolar del Distrito (SARB, por sus siglas en inglés).
NOTA: Los estudiantes colocados bajo Contratos de SARB, DEBEN permanecer bajo el Contrato SARB. El Contrato SARB tiene
prioridad sobre la información mencionada arriba. Los contratos SARB no expiran y permanecen en efecto año tras año.

OPCIONES DE ASISTENCIA (Código de Educación 48980)
Se requiere que el Distrito informe a cada padre/tutor de todas las opciones de asistencia reglamentarias y las opciones de asistencia local
disponibles en el Distrito. Estas son opciones para asistir a escuelas diferentes a la escuela designada para la asistencia local en el área
en la cual el padre/tutor reside. Las opciones incluyen transferencia intra-distrital, transferencia inter-distrital, transferencia basada en el
empleo de los padres, “distrito de elección” si es establecido por una resolución de la Mesa Directiva, e inscripción en el distrito según la
Ley de Inscripción Abierta / Open Enrollment.
Elección de una Escuela Dentro del Distrito en el Cuál los Padres/Tutores Viven
La ley educativa (Código de Educación § 35160.5 (b) (1) exige a la mesa directiva escolar de cada distrito establecer un reglamento que les
permita a los padres/tutores elegir las escuelas a las que sus hijos asistirán, sin importar dónde los padres/tutores viven en el distrito. La ley
limita la elección dentro del distrito escolar de la siguiente forma:
 A los estudiantes que vivan en el área de asistencia de una escuela debe dárseles prioridad para asistir a esa escuela sobre los
estudiantes que no vivan en el área de asistencia de la escuela.
 En casos en los cuales existan más solicitudes para asistir a una escuela que los espacios disponibles, el proceso de selección debe
ser “imparcial y al azar” lo que generalmente significa que los estudiantes deben ser seleccionados por medio de un proceso de sorteo,
en vez de basarse en el primero en entregar una solicitud. Un distrito no puede usar el desempeño académico o atlético del estudiante
como una razón para aceptar o rechazar una transferencia.
 Cada distrito debe decidir el número de espacios disponibles en cada escuela que pueden ser ocupados por estudiantes transferidos.
También, cada distrito tiene la autoridad de mantener un balance racial y étnico apropiado en sus escuelas, lo cual significa que un
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distrito puede negar una petición para transferencia si ésta afectaría este balance o si dejaría al distrito fuera de cumplimiento con un
programa de desegregación ordenado por la corte o voluntario.
 A un distrito no se le requiere proveer asistencia con transportación a un estudiante que se transfiera a otra escuela en el distrito bajo
estas provisiones.
 Si una transferencia es negada, un padre/tutor no tiene un derecho automático para apelar la decisión. Un distrito puede, sin embargo,
decidir voluntariamente hacer efectivo un proceso por medio del cual los padres/tutores apelen una decisión.
Elección de una Escuela Fuera del Distrito en el Cuál los Padres/Tutores Viven

Transferencias Interdistritales (Discrecional)
La ley educativa (Código de Educación § 46600 hasta 46607) permite que dos o más mesas directivas escolares lleguen a un acuerdo
para la transferencia de uno o más estudiantes entre distritos. El acuerdo debe especificar los términos y condiciones para otorgar o negar
transferencias. El distrito en el cual el padre/tutor vive puede otorgar un permiso individual bajo los términos del acuerdo, o el reglamento
del distrito, para la transferencia y por el periodo de tiempo aplicable. El permiso es válido una vez que haya sido aprobado por el distrito
de asistencia propuesto. La ley sobre las transferencias inter-distritales también permite lo siguiente:
 Se les pide a ambos, el distrito de asistencia propuesto y el distrito de residencia, que tomen en consideración las necesidades de
cuidado del estudiante. Un estudiante en los grados de kindergarten hasta 6º que recibe una transferencia basada en las necesidades
de cuidado del niño es posible que no se le requiera volver a solicitar la transferencia a menos que él o ella deje de recibir cuidado en el
distrito. Se les pide a los distritos escolares que le permitan a cualquier estudiante permanecer en el nuevo distrito o distrito de High
School al cual los estudiantes de la escuela elemental asistirán hasta el grado 12, bajo ciertas condiciones.
 Si cualquiera de los dos distritos rechaza una petición de transferencia, un padre/tutor puede apelar esa decisión a la Mesa Directiva de
Educación del Condado. Existen fechas límites, especificadas en la ley, para completar una apelación y para que la Mesa Directiva de
Educación del Condado tome una decisión.
 A ningún distrito se le requiere proveer transportación a un estudiante que se transfiere al distrito.

Transferencias por Empleo de los Padres
La ley educativa (Código de Educación 48204(b) permite que un distrito pueda considerar que un estudiante está en cumplimiento con los
requisitos de residencia para asistir a una escuela si uno o ambos padres/tutores del estudiante están físicamente empleados dentro de
los límites del distrito, por un mínimo de 10 horas, durante una semana escolar o sí un estudiante vive dentro del área de empleo del
padre/tutor legal fuera de los límites de su distrito escolar de residencia, por un mínimo de 3 días, durante la semana escolar. Una vez que
un estudiante es inscrito, el estudiante no tiene que volver a completar otra solicitud si el padre/tutor continúa estando empleado dentro de
los límites del distrito. A un distrito escolar no se le requiere aceptar a un estudiante que solicite una transferencia en base a esto, pero un
estudiante no puede ser rechazado en base a su raza, origen étnico, género, ingresos de los padres, desempeño académico, o cualquier
otra consideración “arbitraria”. Otras provisiones (Código de Educación 48204b) incluyen:
 Ya sea el distrito en el cual el padre/tutor viva o el distrito en el cual el padre/tutor trabaja puede prohibir la transferencia si es determinado que
podría haber un impacto negativo en el plan de desegregación del distrito ordenado por la corte o voluntario.
 El distrito en el cual el padre/tutor trabaja puede rechazar una transferencia si éste determina que el costo adicional de educación del
estudiante sería mayor que la cantidad de fondos gubernamentales que el distrito recibiría para la educación del estudiante.
 Existen límites establecidos (basados en la inscripción total) en relación al número neto de estudiantes que pueden transferirse fuera del
distrito en cualquier año escolar, a menos que el distrito que los envía apruebe un número mayor de transferencias.
 No existe un proceso de apelación requerido para una transferencia que es negada. Sin embargo, al distrito que declina aceptar a un
estudiante, se le pide que identifique y comunique por escrito al padre/tutor las razones específicas para negar la transferencia.
 Una vez que se considere que un estudiante ha cumplido con los requisitos de residencia para la asistencia a una escuela en base a
que uno o ambos padres o tutores estén empleados dentro de los límites del distrito y el estudiante esté inscrito en una escuela en un
distrito escolar cuyos límites incluyen el lugar donde uno o ambos padres del estudiante estén empleados, el estudiante no tiene que
volver a aplicar el siguiente año escolar para asistir a una escuela dentro de ese distrito escolar y el distrito deberá permitir que el
estudiante asista a la escuela hasta el grado 12 en ese distrito si uno o ambos padres o tutores del estudiante continúan estando
empleados dentro de los límites de asistencia del distrito escolar, sujeto a ciertas condiciones.

Distritos de Elección
El Distrito Escolar de Westminster no es un “distrito de elección”.
La ley educativa (Código de Educación §§48300 hasta 48318) permite, pero no requiere, que cada distrito escolar se convierta en un “distrito de
elección” – esto es, un distrito que acepta estudiantes transferidos de otro distrito bajo los términos de una resolución. Un consejo escolar que
decide convertirse en un “distrito de elección” debe determinar el número de estudiantes que están dispuestos a aceptar en esta categoría
cada año y asegurarse que los estudiantes sean seleccionados a través de un proceso “imparcial y al azar”, lo que generalmente significa un
proceso de lotería. Los estudiantes pueden solicitar transferencias hacia un “distrito de elección” antes del 1º de enero del año escolar
previo. Otras provisiones incluyen:
 Ya sea el distrito de elección o el distrito de residencia puede negar una transferencia si ésta afectará negativamente el balance racial y
étnico del distrito, o un plan de desegregación del distrito ordenado por la corte o voluntario. El distrito de residencia puede también
limitar el número total de estudiantes que se transfieren fuera del distrito cada año a un porcentaje específico del total de sus
inscripciones, dependiendo del tamaño del distrito.
 El distrito de elección no puede prohibir una transferencia basándose en el costo adicional para educar al estudiante pero puede prohibir
una transferencia si ésta requiriera que el distrito creara un nuevo programa, excepto que un distrito escolar de elección no debe
rechazar la transferencia de un estudiante con necesidades especiales y un aprendiz de inglés.
 Ningún estudiante que asiste actualmente a una escuela o que vive dentro del área de asistencia de una escuela puede ser forzado a
abandonar la escuela para dejar el espacio a un estudiante transfiriéndose bajo estas provisiones.
 A los hermanos de los estudiantes que ya asisten a la escuela en el “distrito de elección” se les debe dar prioridad en la transferencia.
A los hijos de miembros del personal militar también se les puede dar prioridad.
 Un padre/tutor puede solicitar asistencia con transportación dentro de los límites del “distrito de elección”. El distrito puede proveer
transportación solamente en la medida en que ya lo hace.
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El resumen anterior de las alternativas de asistencia disponibles a los padres/tutores y sus hijos tiene la intención de proveerles
información general de las leyes aplicables para cada categoría. Cualquier padre/tutor, que esté interesado en obtener más información
sobre estas opciones, los reglamentos y procedimientos del distrito y las fechas límites para solicitar transferencias, debe ponerse en
contacto con su distrito escolar, o con el distrito al cuál ellos están pensando transferirse.

Inscripciones Abiertas
La ley (Código de Educación §48350 y siguientes) autoriza a los padres/tutores de un estudiante inscrito en una escuela de bajo rendimiento,
como es definido, a presentar una solicitud para que el estudiante asista a una escuela en un distrito escolar de inscripción, como es definido.
Otras provisiones incluyen:
 Una solicitud pidiendo una transferencia debe ser presentada por el padre de un estudiante al distrito escolar de inscripción antes del 1ro
de Junio del año escolar que precede al año escolar por el cual el estudiante está solicitando una transferencia. La fecha límite de la
solicitud no es aplicable a una petición para transferencia si el padre está enlistado en el ejército y fue transferido por el ejército dentro
de los 90 días previos a la presentación de una solicitud para transferencia.
 La solicitud puede pedir la inscripción del estudiante en una escuela o programa específico dentro del distrito escolar.
 Un estudiante puede inscribirse en una escuela en el distrito escolar de inscripción en el año escolar inmediatamente después de la
aprobación de la solicitud de transferencia.
 Un distrito escolar de inscripción deberá establecer un periodo de tiempo para proveer prioridad de inscripción a los estudiantes que
residen en el distrito escolar antes de aceptar solicitudes de transferencia.
 El distrito escolar de residencia en el cual el estudiante reside o un distrito escolar de inscripción al cual un estudiante ha solicitado
asistir puede prohibir la transferencia de un estudiante o limitar el número de estudiantes que se transfieren si la mesa directiva del
distrito determina que la transferencia podría tener un impacto negativo en el plan de desegregación del distrito, ordenado por la corte o
impuesto voluntariamente, y en el balance racial y étnico del distrito.
 A un estudiante residente quién está inscrito en una de las escuelas del distrito no le será requerido presentar una solicitud para poder
permanecer inscrito.
 A un estudiante solicitando una transferencia se le deberá asignar prioridad para su aprobación en base a lo siguiente:
a. Primera prioridad para los hermanos de estudiantes que ya asisten a la escuela deseada.
b. Segunda prioridad para estudiantes transfiriéndose de una escuela con programa de mejoramiento clasificada en el decil 1.
c. Si el número de estudiantes que solicitan una escuela en particular excede el número de espacios disponibles en esa escuela, un
proceso de lotería deberá ser llevado a cabo en el orden de prioridad del grupo identificado en (a) y (b), arriba, hasta que todos los
espacios estén llenos.
 Las solicitudes iniciales para transferencia a una escuela dentro de un distrito escolar de inscripción no deberán ser aprobadas si la
transferencia requiriera de un desplazamiento por la escuela deseada de cualquier otro estudiante que reside dentro del área de
asistencia de esa escuela o que está actualmente inscrito en esa escuela.
 Un estudiante aprobado para una transferencia a un distrito escolar de inscripción se considerará que ha cumplido con los requisitos de
residencia para la asistencia escolar.

Hijos de Miembros del Personal Militar (Código de Educación 48301)
Un distrito escolar de residencia no puede prohibir la transferencia de un niño con un padre que está en el servicio activo a una escuela en
cualquier otro distrito escolar, si el distrito escolar, el cual los padres solicitan, aprueba la transferencia. Los hijos de padres en el servicio
militar activo cumplen con los requisitos de residencia para la asistencia escolar si un padre es transferido o está pendiente a ser transferido a
una instalación militar dentro de los límites del distrito mientras esté en el servicio militar activo, de conformidad con una orden militar oficial.

PLAN DE MANEJO DEL ASBESTO
En reconocimiento de la amenaza potencial a la salud presentada por la presencia de asbesto en edificios públicos, nuestro Distrito mantiene un
plan de manejo actualizado para material que contiene asbesto en edificios escolares y en la Oficina del Distrito Escolar. (Código de
Regulaciones Federales 40, § 763.93) El plan de manejo del asbesto actualizado del Distrito para cada escuela está disponible para ser
inspeccionado en la Oficina del Distrito escolar.

INSCRIPCIÓN DE KINDERGARTEN Y VERIFICACIÓN DE FECHAS DE NACIMIENTO
En California, la verificación de la fecha de nacimiento para ingresar a kindergarten y a primer grado es requerida por la Ley Estatal. Los
comprobantes legales de edad son el acta de nacimiento, certificado de bautismo, pasaporte, certificado de inmigración y archivos
religiosos. Para poder ingresar a Kindergarten, un niño debe tener cinco años de edad antes o para el 1º de septiembre del año escolar en
curso. Un niño que cumple los 5 años de edad entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre será admitido a kindergarten de transición, el
primer año de un programa de kindergarten de dos años. (Código de Educación 48000). Para poder ingresar a primer grado, un niño debe
tener seis años de edad antes o para el 1º de septiembre del año escolar en curso. (Código de Educación 48010).

ACOSO ESCOLAR Y CIBERNÉTICO (BP5131.2)
La Mesa Directiva reconoce los efectos dañinos que el acoso tiene en el aprendizaje del estudiante y en la asistencia a la escuela y desea
proveer ambientes seguros en las escuelas que protejan a los estudiantes de cualquier daño físico y emocional. Ningún estudiante ni grupos de
estudiantes deberán a través de medios físicos, escritos, verbales, u otros medios, acosar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, intimidar
cibernéticamente, causar heridas corporales o cometer actos de odio violentos en contra de cualquier otro estudiante o miembro del personal
escolar. El acoso cibernético incluye la transmisión o la creación de comunicaciones específicas, hostigamiento, amenazas directas, u otros
textos dañinos, sonidos, o imágenes en el Internet, medios de comunicación sociales, u otros medios tecnológicos usando un teléfono,
computadora o cualquier otro aparato inalámbrico. El acoso cibernético también incluye usar la cuenta electrónica de otra persona y asumir la
identidad de esa persona para perjudicar su reputación. Cualquier estudiante que se involucre en acoso dentro o fuera del plantel escolar será
sujeto a una acción disciplinaria la cual incluye la suspensión o expulsión de la escuela, de acuerdo con las normas y regulaciones del distrito.
El Distrito prohíbe el acoso escolar (bullying). Esto incluye, pero no se limita a, discriminación, hostigamiento, intimidación y acoso escolar
(bullying) basados en características reales o percibidas establecidas en el Código Penal sección 422.55 y en el Código de Educación
sección 220, y discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o grupo étnico, religión, orientación
sexual o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. El acoso escolar (bullying) está
definido en la sección 48900(r) del Código de Educación.
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CONDUCTA/REGLAS DE SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS ESCOLAR (BP3542) (C.C.R. Título 5, Sec. 14103)
Los estudiantes transportados en el autobús escolar, estarán bajo la autoridad y responsabilidad directa del conductor del autobús.
El conductor será responsable por la conducta ordenada de los estudiantes mientras estén en el autobús o estén siendo acompañados para
cruzar la calle, autopista o carretera. Un conductor de autobús no obligará a ningún estudiante a abandonar el autobús durante la ruta entre
el hogar y la escuela u otros destinos. Una conducta desordenada continua o la negativa persistente a someterse a la autoridad del conductor
del autobús será suficiente razón para que a un estudiante se le niegue la transportación en el autobús.
Reglas de Seguridad en el Autobús Escolar
1. Llegar a la parada del autobús puntualmente y pararse en un lugar seguro para esperar de forma tranquila al autobús.
2. Subir y bajar del autobús de una forma ordenada e irse directamente a su asiento.
3. Seguir las instrucciones del conductor del autobús en todo momento.
4. Permanecer en su asiento en todo momento mientras el autobús esté en marcha.
5. No bloquear el pasillo entre los asientos con sus piernas, pies u otros objetos.
6. Mantener la cabeza y brazos adentro del autobús en todo momento.
7. Serios peligros de seguridad pueden resultar por ruidos o comportamientos que pudieran distraer al conductor. Hablar en voz
alta, reírse, gritar, cantar, silbar, pelear, tirar objetos, fumar, comer, beber, pararse y cambiar asientos son acciones prohibidas,
las cuales pueden llevar a la suspensión del privilegio de ser transportado en el autobús escolar.
8. No se permiten animales o insectos en el autobús escolar.
9. Nunca cruzar la calle mientras el autobús escolar se aproxime o esté parado en la parada del autobús. Solamente se puede
cruzar cuando el conductor del autobús te acompaña a cruzar la calle.
Los pasajeros que no cumplan con las reglas anteriores serán reportados al director de la escuela, el cual determinará la severidad de la
mala conducta y tomará la acción que corresponda. En todos los casos de mala conducta, al pasajero y a su padre/tutor se les dará una
notificación y advertencia. En el caso de una violación severa u ofensas repetidas, al pasajero se le puede negar la transportación por

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y PROGRESO ESTUDIANTIL DE CALIFORNIA (EXAMENES ESTATALES, CAASPP) (5 Código de
Regulaciones de California 852) Durante la primavera, los estudiantes de 3º a 8º y 11º grados tomarán los exámenes estatales anuales. Los
padres pueden presentar anualmente a la escuela una solicitud por escrito para excusar a su hijo/a de tomar alguna o todas las partes de
los exámenes CAASPP.

TELÉFONOS CELULARES
Si un estudiante no cumple con el Reglamento de los Estudiantes para el uso Aceptable de la Tecnología, su teléfono celular puede ser
confiscado. Cuando un empleado confisca un teléfono celular según este reglamento, él/ella tomará medidas razonables para ponerle el
nombre del estudiante al celular, ponerlo en un lugar seguro y entregarlo al administrador escolar tan pronto como sus responsabilidades
se lo permitan. El teléfono celular se entregará al padre o tutor del estudiante una vez que el estudiante haya cumplido con cualquier otra
consecuencia disciplinaria que le haya sido impuesta. Es un delito menor mandar un mensaje obsceno o amenazador a otra persona por
medio de un teléfono celular o un aparato electrónico de comunicación. (Código Penal 653m)

REPORTE DE ABUSO INFANTIL
Todos los empleados escolares entrenados en la identificación y reporte de abuso infantil son requeridos por ley a reportar
inmediatamente el abuso infantil conocido o sospechado a una agencia de protección infantil. Todos los padres tienen derecho a
información sobre los procedimientos para hacer un reporte, los cuales están contenidos en nuestras Regulaciones Administrativas del
Distrito 5141.4b. Cuando un estudiante es entregado a un oficial de la policía y tomado en custodia como víctima de sospecha de abuso
infantil, el Distrito no notificará a los padres o tutores, como es requerido en otras circunstancias, del retiro de un estudiante de la escuela,
sino más bien, va a proveerle al oficial de policía el domicilio y el teléfono del padre/tutor del estudiante. Si el padre llama o viene a la
escuela, el nombre del trabajador social o del oficial de la policía será dado al padre. (AR 5141.4d)

PLAN DE ESTUDIOS - SALUD (Código de Educación 51240)
Si alguna parte de la instrucción en la clase de salud difiere de su preparación o creencias religiosas, usted puede presentar una petición
por escrito para que su hijo/a sea excusado/a de recibir esta parte de la instrucción.

PLAN DE ESTUDIOS - CIENCIAS (Código de Educación 51550, 51554, 51555, 51820, 51201.5d, 51229.8)
Los padres deben ser notificados por escrito antes de cualquier instrucción o clase en la cual los órganos humanos o reproductivos y sus
funciones o procesos sean descritos, ilustrados o discutidos. Los padres deben ser notificados por escrito de la instrucción sobre
enfermedades venéreas o SIDA al menos 15 días antes de que la instrucción inicie. Los padres pueden solicitar que su hijo/a no reciba
dicha instrucción. Los materiales de instrucción serán puestos a la disposición de los padres para revisión. Los padres pueden negarse a
permitir que sus propios hijos participen en un programa de abuso infantil (W/C 18976.5)

NORMAS DE DISCIPLINA Y RESPONSABILIDADES
La Mesa Directiva está comprometida a proveer un ambiente escolar seguro, de apoyo y positivo el cual es propicio para el aprendizaje
estudiantil y la preparación de los estudiantes, para ser ciudadanos responsables, al promover la disciplina de sí mismos y la responsabilidad
personal. La Mesa Directiva considera que las altas expectativas en cuanto al comportamiento estudiantil, el uso de estrategias efectivas del
manejo de la escuela y salón de clase, la provisión de la intervención y el apoyo apropiado y la participación de los padres puede minimizar la
necesidad de medidas disciplinarias que excluyan a los estudiantes de tiempo de instrucción como un medio para corregir el mal comportamiento
del estudiante. Los estudiantes que no se comporten adecuadamente o cometan actos fuera de la ley como están enumerados en el Código de
Educación y en el reglamento del distrito escolar están sujetos a una suspensión de la escuela, a ser transferidos a otra escuela y/o a una
expulsión del distrito. Cada escuela ha establecido reglas con respecto a la disciplina del estudiante. Por favor, póngase en contacto con la oficina
de su escuela para obtener una copia. (Código de Educación 35291) Se les aconseja a los padres recordarles a sus hijos que ni los oficiales de la
ley, ni la escuela o el distrito van a tolerar ningún comportamiento que ponga en peligro la seguridad del plantel escolar o interrumpa el entorno
educativo. Por favor, hable con su hijo/a sobre las consecuencias que pueden resultar de un comportamiento inapropiado.
La Mesa Directiva ha adoptado una norma autorizando a los maestros a requerir al padre/tutor de un estudiante que ha sido suspendido por
un maestro, a asistir a una porción del día escolar en el salón de clases de su hijo/a. Ningún empleador debe despedir o de ninguna manera
discriminar en contra de un empleado por tomar tiempo de su trabajo para cumplir con este requisito. (Código de Educación 48900)
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Motivos para Suspensión y Expulsión (Código de Educación 48900)
Los estudiantes pueden ser suspendidos y/o expulsados por cualquiera o todas de las siguientes razones:
a.
Causó, intentó causar o amenazó con causarle daño físico a otra persona; o deliberadamente usó fuerza o violencia contra otra
persona, excepto en defensa propia.
b.
Poseyó, vendió o en cualquier otra forma suministró alguna arma de fuego, cuchillo, explosivo o cualquier otro objeto peligroso, a
menos, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido un permiso por escrito para poseer el
objeto por parte de un empleado certificado, en lo cual estuvo de acuerdo el director o la persona designada por el director.
c.
Ilegalmente poseyó, usó, vendió o de otro modo proporcionó o se encontró bajo la influencia de cualquier sustancia listada en el Capítulo 2
(comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un intoxicante de cualquier tipo.
d.
Ilegalmente ofreció, organizó o gestionó la venta de cualquier sustancia listada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053)
de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo; y ya sea vendió,
distribuyó o en cualquier otra forma le proporcionó a cualquier otra persona, algún líquido, sustancia o material representando dicho
líquido, sustancia o materia como una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxícante.
e.
Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
f.
Causó o intentó causarle daño a propiedad escolar o propiedad privada.
g.
Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada.
h.
Poseyó o usó tabaco, o cualquier otro producto que contiene tabaco o productos con nicotina, incluyendo, pero no limitado a dispositivos
electrónicos de nicotina como cigarrillos electrónicos, vapeadores tipo bolígrafo, hookahs (con o sin nicotina) o cualquier otro dispositivo que
imite el uso de cigarrillos, cigarrillos, cigarros, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin humo, tabaco en polvo, paquetes de
mascar y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión por un estudiante de sus propios productos prescritos.
i.
Cometió un acto obsceno o habitualmente se dedicó a la profanidad o vulgaridad.
j.
Ilegalmente poseyó o ilegalmente ofreció, organizó o gestionó la venta de cualquier parafernalia de drogas, según es definida en la
Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
k.
Interrumpió actividades escolares o de otra forma intencionalmente desafió la autoridad válida de supervisores, maestros,
administradores, oficiales escolares u a otros miembros del personal escolar dedicados al cumplimiento de sus deberes.
l.
Conscientemente recibió propiedad escolar o propiedad privada robada.
m. Se encontraba en posesión de una imitación de un arma de fuego. Como es usada en esta sección, “imitación de arma de fuego”
significa una réplica de un arma de fuego que es sustancialmente similar en sus propiedades físicas a un arma de fuego existente y
que pudiera conducir a una persona razonable a la conclusión de que la réplica es un arma de fuego.
n.
Cometió o intentó cometer asalto sexual como es definido en el Código Penal o cometió lesiones de tipo sexual como son definidas en el Código Penal.
o.
Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que presentó una queja o sirvió de testigo en un procedimiento disciplinario escolar, con el propósito ya
sea de prevenir que dicho estudiante sirva de testigo o tomando represalias contra dicho estudiante por servir de testigo, o ambos casos.
p.
Ilegalmente ofreció, gestionó la venta, negoció la venta, o vendió medicamentos con receta.
q.
Participó o intentó participar en novatadas o cualquier método de iniciación (hazing) según se define en la Sección 32050 del Código de Educación.
r.
Participó en un acto de bullying hacia otro estudiante, incluyendo pero no limitado a, bullying perpetrado a través del uso de un medio electrónico,
como es definido en las subdivisiones (f) y (g) de la Sección 32261, dirigido específicamente hacia un estudiante o miembro del personal escolar.
a. Bullying significa cualquier conducta o acción física o verbal, severa o persistente, incluyendo comunicaciones hechas por escrito o por un
medio electrónico, dirigida hacia uno o más estudiantes, que tenga o pueda ser razonablemente pronosticada para tener el efecto de
colocar a un estudiante razonable en temor de daño a sí mismo/a o a su propiedad; causar que el estudiante experimente un efecto
sustancialmente perjudicial a su salud física o mental; o causar que el estudiante experimente interferencias sustanciales en su rendimiento
académico o en su habilidad para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proveídos por una escuela.
b. Un medio electrónico significa la transmisión de o la creación de comunicaciones electrónicas específicas originadas dentro o fuera del
plantel escolar, incluyendo, pero no limitado a, un mensaje, un texto, un sonido, una imagen, o una publicación en un sitio en las redes
sociales en el internet, por medio de un aparato electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, un teléfono inalámbrico, u otro
aparato de comunicación inalámbrico, teléfono celular, computadora o radiolocalizador. Una publicación en un sitio en las redes sociales en
el internet incluye, pero no está limitado a, la publicación o la creación de una página “burn page” o la creación de una suplantación creíble
o de un perfil falso con el propósito de causar a un estudiante razonable cualquiera de los efectos de bullying descritos anteriormente.
s.
Hizo amenazas terroristas en contra de oficiales escolares y/o propiedad escolar. (Código de Educación 48900.7)
t.
Ayuda o es cómplice de causar o intentar causar daño físico a otra persona.
Un estudiante en los grados 4º a 12º está también sujeto a una suspensión o recomendación para expulsión cuando es determinado que él/ella:
 Acosó sexualmente como es definido en el Código de Educación 212.5 (Código de Educación 48900.2)
 Causó, intentó causar, amenazó con causar, o participó en un acto de violencia de odio como es definido en el Código de Educación
233 (Código de Educación 48900.3)
 Intencionalmente participó en un acto de acoso, amenazas o intimidación en contra del personal del distrito o los estudiantes, siendo
esto lo suficientemente severo o persistente para tener el efecto real y razonablemente esperado para trastornar materialmente el
salón de clases, crear un desorden sustancial e invadir los derechos de los miembros del personal escolar o los estudiantes al crear
un entorno educativo hostil e intimidante (Código de Educación 48900.4)
 Atacó o lesionó a un empleado escolar.
La Sección 48915 del Código de Educación obliga a la expulsión por un año natural por los siguientes actos:
 Poseer, vender, o de otra forma proporcionar un arma de fuego.
 Cometer o intentar cometer un asalto sexual.
 Mostrar una navaja/cuchillo en actitud amenazante a otra persona.
 Poseer un explosivo
 Ilegalmente vender una sustancia controlada.
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por alguna de las acciones mencionadas anteriormente si la acción está relacionada a
una actividad escolar o asistencia escolar ocurrida en cualquier distrito escolar o dentro de cualquier otro distrito escolar, en cualquier
momento, incluyendo, pero limitada a lo siguiente: (Código de Educación 48900(s))
1. Mientras se encuentre en terreno escolar
2. Mientras se dirige hacia la escuela o viene de la escuela
3. Durante el período del almuerzo, ya sea dentro o fuera del plantel escolar
4. Durante, dirigiéndose hacia, o viniendo de una actividad patrocinada por la escuela
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INTERRUPCIÓN DE CLASES/VISITAS AL SALÓN DE CLASE
Cualquier padre/tutor u otra persona cuyo comportamiento en un lugar donde un empleado escolar es requerido estar en el curso de sus
obligaciones materialmente interrumpe el trabajo en la clase o las actividades extracurriculares o se involucra en un desorden substancial,
es culpable de un delito menor. Los padres, tutores u otras personas deben registrarse en la oficina de la escuela antes de proceder a
entrar a un salón de clase. (Código de Educación 44811)
Visitas al Salón de Clase (AR 1250)
Para poder asegurarnos que las visitas al salón de clase no interrumpan el programa de instrucción, se observarán los siguientes procedimientos:
1. Las visitas deben ser programadas con el director o con la persona designada por éste, con al menos 24 horas de anticipación, antes
de la visita propuesta.
2. El maestro del salón de clase deberá ser notificado antes de la visita propuesta.
3. Los visitantes deben registrarse en la oficina de la escuela antes de visitar el salón de clase.
4. El director o la persona designada por él estará presente durante la duración de toda la visita.
5. No se permitirá una conferencia de padre-maestro durante la visita al salón de clase. Si se desea una conferencia, se programará
una cita fuera del horario de instrucción.
6. Los visitantes observarán las actividades estudiantiles y no deben tener interacción con los maestros o estudiantes.
7. No se permite usar ningún aparato electrónico para escuchar o grabar durante la visita.
8. La duración de la visita no debe exceder 45 minutos en un plantel elemental o un periodo de clase en un plantel de escuela intermedia.
9. Las visitas relacionadas al mismo estudiante serán limitadas a no más de una vez por mes.

VESTIMENTA Y ARREGLO PERSONAL (BP 5132) (Código de Educación 35183)
La Mesa Directiva fomenta todo tipo de conducta, hábitos de vestimenta y actitudes que promuevan la aceptación general de los
estudiantes por sus asociados y que faciliten el proceso de aprendizaje. El personal escolar alentará a los estudiantes a vestirse con ropa
escolar en una forma que no ofenda las reglas de decencia o atraiga atención innecesaria en la escuela y que promueva hábitos de buen
arreglo personal. La vestimenta escolar no debe causar problemas de salud, seguridad o disciplina.
Se les dará instrucciones a todos los estudiantes con respecto a la forma apropiada de vestirse. Estas instrucciones serán aplicadas por
los directores de las escuelas y el personal escolar. Los padres/tutores de los estudiantes que usen vestimenta no aceptable serán
notificados y dichos estudiantes pueden ser enviados a su casa. En el análisis final, la decisión del director prevalecerá.
Vestimenta Protectora Contra el Sol
Se permitirá vestimenta y artículos de protección contra el sol solamente durante las actividades al aire libre. Artículos tales como cachuchas,
viseras, etc. serán aprobados por la escuela y reflejarán los colores de la escuela para proteger el plantel escolar de visitantes no autorizados.
Además, el único logotipo que se permitirá será la mascota escolar; no se permitirá ningún otro logotipo de cualquier clase. Vestimenta protectora
contra el sol tal como cachuchas, visores, etc., no será permitida dentro de los salones de clase en ningún momento. (Código de Educación 35183.5)

NORMAS DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL
Las normas fundamentales de vestimenta estudiantil deben ser limpieza y pulcritud y es requerido que los estudiantes cumplan con los
Estándares de Vestimenta Estudiantil del Distrito Escolar de Westminster. Generalmente, no se permite a los estudiantes vestir ropa que
comprometa la seguridad o modestia o que interrumpa el proceso educativo.
1. SE PROHIBE A LOS ESTUDIANTES USAR VESTIMENTA O ZAPATOS QUE:
 Sean considerados peligrosos, inseguros o un riesgo para la salud, incluyendo chancletas, zapatillas, mocasines con la suela suave, zapatos
sin talonera, sandalias, tacones de más de 2½ pulgadas, aretes, joyas u otros artículos que pueden ser un peligro para la seguridad.
 Contengan símbolos ofensivos u obscenos, dibujos, símbolos, lemas o palabras que degraden cualquier género, cultura, religión o valores étnicos.
 Contengan lenguaje, dibujos o símbolos que sean sugestivos o tengan doble significado orientados hacia inmoralidad, obscenidad,
vulgaridad, violencia, vandalismo, sexo, drogas, alcohol o tabaco o que estén relacionados con las pandillas, que promuevan el uso
de drogas, alcohol u otras sustancias ilegales o actividades tales como grafito.
2. SE PROHIBE A LOS ESTUDIANTES USAR CUALQUIER VESTIMENTA QUE INTERRUMPA EL PROCESO DE APRENDIZAJE la
cual puede incluir, pero no se limita a:
 Ropa con la parte del estómago al descubierto
 Pijamas
 Ropa que permita que la ropa interior esté expuesta
 Trajes de baño
 Camisetas blancas planas
 Ropa cortada o rota
 Shorts demasiado cortos.
 Ropa ajustada o reveladora
 Shorts de licra
 Escotes pronunciados (al frente o por la espalda)
 Shorts de gimnasia (excepto el uniforme de educación física)
 Ropa transparente, sin hombros o sin espalda
 Ropa de ejercicio ajustada
 Perforaciones para aretes en la cara, excepto aretes en las orejas
 Blusas o trajes con un solo tirante alrededor del cuello “halter” (la ropa interior no debe ser visible en ningún momento –hombres y mujeres)
 Ropa, joyas o maquillaje que sea perturbador, incluyendo cabello pintado de múltiples colores, pintado de un color no natural, o con
un estilo que distraiga el proceso educativo
3. VESTIMENTA QUE SE IDENTIFIQUE CON LAS PANDILLAS la cual puede incluir, pero no se limita a:
 Cadenas
 Cinturones con iniciales
 Pantalones caqui con camisas tipo “Pendleton”
 Joyería con símbolos de pandillas
 Apodos u otras marcas de pandillas
 Cualquier cosa que se identifique con las pandillas
 Bandanas que identifiquen al estudiante como miembro de una pandilla
 Correas tejidas, desatadas o colgando
 Zapatos con diseños que se identifiquen con pandillas
 Redes en el cabello
 Overoles con los tirantes colgando, (los tirantes deben estar abrochados apropiadamente)
 Cualquier combinación de ropa que las agencias policíacas consideren que estén relacionadas con pandillas (Esto puede cambiar con frecuencia)
 Playeras o camisas demasiado grandes (las camisas deben tener bastilla, con corte recto; no camisetas con tiras colgando)
 Pantalones demasiado grandes (los pantalones deben de ajustarse apropiadamente en la entrepierna y en la cintura no mayor de 1”
que la talla de la cintura; las piernas no deben tener más de 5” de exceso de material y deben tener bastilla; que no arrastre en el suelo)
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LEY “CADA ESTUDIANTE TRIUNFA” (“ESSA”, 20 U.S.C. sección 6301 y ss.)
Estudiantes con Dominio Limitado del Idioma Inglés: La Ley “Cada Estudiante Triunfa”, conocida por sus siglas en inglés ESSA (Every
Student Succeeds) requiere que el Distrito le informe al padre o a los padres de un estudiante con Dominio Limitado del Idioma Inglés (LEP,
por sus siglas en inglés) identificado para participar o que está participando en un programa educativo de instrucción de lenguaje, de lo
siguiente:
1. las razones por la identificación de su hijo/a como un estudiante LEP y la necesidad de ser colocado en un programa educativo de
instrucción de lenguaje;
2. el nivel de dominio del idioma inglés del estudiante, cómo dicho nivel fue evaluado y el estado del rendimiento académico del estudiante;
3. los métodos de instrucción utilizados en el programa en el cual el estudiante está o estará participando, y los métodos de instrucción
utilizados en otros programas disponibles;
4. cómo el programa en el cual el estudiante está o estará participando satisface las fortalezas y las necesidades educativas de este mismo;
5. cómo dicho programa ayudará específicamente al estudiante a aprender inglés y a cumplir con los estándares de rendimiento
académico apropiados a su edad, para la promoción de grado y graduación;
6. los requisitos específicos de egreso del programa;
7. en el caso de un estudiante con una discapacidad, cómo dicho programa cumple con los objetivos del Programa Educativo
Individualizado (IEP) del estudiante;
8. información pertinente a los derechos del padre que incluya una guía por escrito detallando el derecho que los padres tienen para poder
remover inmediatamente a su estudiante de dicho programa a petición de ellos, y las opciones que los padres tienen para declinar la
inscripción de su estudiante en dicho programa o para elegir otro programa o método de instrucción, si es que está disponible; y ayudar a
los padres a seleccionar entre varios programas o métodos de instrucción, si más de un programa o método es ofrecido por el Distrito.
Si su hijo/a es un estudiante LEP y ha sido identificado/a para participar o está participando en el programa educativo de instrucción de
lenguaje, por favor póngase en contacto con el director de la escuela de su estudiante.
Derecho a Información con respecto a la Titulación Profesional y Capacitación de Maestros y Paraprofesionales: La Ley “Cada Estudiante
Triunfa” le otorga el derecho a los padres de solicitar información con respecto a la titulación profesional de los maestros de los salones de
clases de sus hijos, incluyendo lo siguiente:
1. si el maestro ha cumplido con los requisitos del estado y el criterio de licencia para los niveles de grado y las materias académicas en
las cuales el maestro provee instrucción;
2. si el maestro está enseñando con un permiso de emergencia u otra certificación provisional a través de la cual ha sido eximido de los
requisitos del estado y del criterio de licencia;
3. la especialidad del título universitario del maestro y cualquier otra certificación o título de postgrado que posee el maestro, y el área de
estudio de la certificación o del título; y
4. si el estudiante recibe servicios por medio de paraprofesionales y, si esto sucede, cuál es su capacitación.
Esta información está disponible en la Oficina del Distrito Escolar. El Distrito proveerá información de manera oportuna si su estudiante ha
sido asignado, o ha sido instruido durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente calificado.
Información sobre el Nivel de Rendimiento Académico del Estudiante: El Distrito proveerá información de manera oportuna sobre el nivel
de rendimiento de su estudiante en cada uno de los exámenes académicos del estado.
Persona de Enlace para Familias sin Hogar: Los estudiantes sin hogar tienen ciertos derechos bajo las leyes de California y de los
Estados Unidos. Por favor lea la información que se encuentra en la sección de Asistencia para Familias sin Hogar.
Divulgación de Información del Estudiante a Reclutadores de Fuerzas Militares: Por favor, lea la nota en la sección de Archivos de los Estudiantes.

PROGRAMA DE HORARIO ESCOLAR EXTENDIDO
El Programa de Horario Escolar Extendido es una extensión del día escolar y opera de las 6:00 am a las 6:00 pm, proveyendo un entorno
seguro para los estudiantes antes y después de la escuela. Este programa provee una oportunidad para una variedad de actividades
educativas y de enriquecimiento. A los estudiantes se les da la oportunidad de trabajar en su tarea escolar, usar los materiales de
recursos y recibir asistencia del personal del Programa de Horario Escolar Extendido. El Programa de Horario Escolar Extendido es
financiado a través de las cuotas de inscripción familiares y las becas de cuidado de niños subsidiadas para familias que pueden ser
elegibles. Un Programa de Campamento de Verano de todo el día también es proveído de las 6:00 AM a las 6:00 PM, El Programa de
Campamento de Verano consiste en una variedad de actividades educativas y recreativas. Para mayor información sobre cualquiera de
estos programas, póngase en contacto con la Oficina del Programa al (714) 894-7311.

LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y PRIVACIDAD (“FERPA”, 20 U.S.C. 1232g)
La Ley Sobre los Derechos de la Familia en Materia de Educación y Privacidad permite a los padres y a los estudiantes mayores de 18 años de
edad ciertos derechos con respecto a los archivos del estudiante. Estos derechos incluyen:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los archivos educativos del estudiante. Estos derechos se transfieren al estudiante elegible cuando
él/ella alcanza la edad de 18 años o asiste a una escuela más allá del nivel de high school. Los padres o los estudiantes elegibles deben
presentarle al director de la escuela una petición por escrito que identifique los archivos que ellos desean revisar. El Oficial Escolar hará los
preparativos para el acceso a estos archivos y notificará a los padres o al estudiante elegible la hora y el lugar cuando éstos pueden ser
revisados. Las escuelas no están en la obligación de proveer copias de los archivos, a menos que por razones tales como una gran distancia,
sea imposible para los padres o los estudiantes elegibles revisar los archivos. Las escuelas pueden cobrar un costo por las copias.
2. El derecho a solicitar que una escuela corrija los archivos educativos de un estudiante que los padres o el estudiante elegible creen
inexactos; o falsos. Los padres o estudiantes elegibles que deseen solicitar a la escuela que se corrija un archivo deberán escribirle al
director de la escuela, identificando claramente la parte del archivo que ellos quieren corregir y especificando porque debería ser
corregido. Si la escuela decide no corregir el archivo como fue solicitado por el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre
o al estudiante elegible de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia. Información adicional referente a los procedimientos
de una audiencia será proveída en ese momento. Después de la audiencia, si la escuela decide no corregir los archivos, el padre o el
estudiante elegible tiene el derecho de poner una declaración por escrito junto con los archivos donde explique su opinión acerca de la
información en disputa.
3. Generalmente, las escuelas tienen que tener una autorización por escrito de los padres o del estudiante elegible para poder divulgar
cualquier información de los archivos educativos del estudiante. Sin embargo, la ley FERPA les permite a las escuelas compartir estos
archivos, sin su consentimiento, con las siguientes partes interesadas o bajo las siguientes condiciones, oficiales escolares con un interés
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legítimo educativo; otras escuelas a las cuales un estudiante está transfiriéndose; oficiales específicos para propósitos de auditoría o
evaluación; grupos apropiados en conexión con ayuda financiera para un estudiante; organizaciones conduciendo ciertos estudios para la
escuela o en nombre de la escuela; organizaciones de acreditación; para cumplir con una orden judicial o una citación legal emitida; oficiales
apropiados en casos de emergencias de salud y de seguridad; y autoridades locales y estatales, dentro de un sistema de justicia de menores,
en conformidad con una ley Estatal especifica. Un oficial escolar tiene un interés legítimo si el oficial tiene que revisar un archivo educativo en
su totalidad para poder cumplir con su responsabilidad profesional. Cuando es solicitado, la escuela comparte los archivos educativos sin
autorización con oficiales de otro distrito escolar en el cual un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, o ya está inscrito si lo que se
comparte es para propósitos de inscripción o transferencia del estudiante. Las escuelas pueden divulgar, sin su consentimiento, la
información del “directorio” como el nombre de un estudiante, el domicilio, el número de teléfono, la fecha de nacimiento, la dirección
electrónica, el área de especialización, la participación en actividades o deportes oficialmente reconocidos, el peso y la estatura de miembros
de los equipos atléticos, las fechas de asistencia, los títulos y reconocimientos recibidos, y la escuela privada o pública más reciente a la que
ha asistido el estudiante. Sin embargo, las escuelas deben informar a los padres y estudiantes elegibles sobre la información del directorio y
brindarles a los padres y estudiantes elegibles un periodo de tiempo razonable para que ellos soliciten que la escuela no divulgue la
información del directorio sobre ellos. Los oficiales escolares deben notificar anualmente a los padres y estudiantes elegibles sobre sus
derechos bajo la ley FERPA. La manera actual en que se notifica se deja a la discreción de cada escuela.
4. El derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de los EE.UU. concerniente a los presuntos incumplimientos de
la escuela con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA son: Familiy Policy Compliance
Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-8520.

USO DAÑINO O DESTRUCTIVO DE ANIMALES
En algunos cursos de ciencias, se puede utilizar animales durante una lección. Los estudiantes con una objeción moral para diseccionar o
de otra forma dañar animales, pueden escoger abstenerse de participar en dichos proyectos educativos y se les debe proveer una
asignación comparable. (Código de Educación 32255) Los padres o tutores del estudiante deben escribir una nota respaldando la objeción
del estudiante para participar en el proyecto de la clase.

INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD
Sus hijos pueden beneficiarse mejor de su programa educativo cuando ellos se sienten lo suficientemente bien para participar y no tienen una
enfermedad que sea infecciosa para otros estudiantes y miembros del personal escolar. Aquí se encuentran algunas recomendaciones que usted
puede seguir para decidir si su hijo/a está lo suficientemente bien para asistir a la escuela, así como las reglas a seguir para estudiantes
enfermos:
1. Fiebre – Cualquier estudiante con una temperatura de 100 grados o más, debe quedarse en casa. Su hijo/a debe estar sin fiebre (sin el uso
de medicamentos para reducir la fiebre) por 24 horas antes de regresar a la escuela. Los estudiantes enfermos no pueden viajar en el
autobús escolar o caminar solos a casa. A los estudiantes sólo se les permitirá ir a casa con un adulto anotado en la tarjeta de emergencia.
2. Resfriados - Su hijo/a puede asistir a la escuela con un resfriado leve si él/ella parece estar bien y no tiene fiebre. Sin embargo, un estudiante con una
tos seca o mucosidad nasal persistente (especialmente si la mucosidad es amarillenta-verdosa) debe quedarse en casa aunque no tenga fiebre.
3. Enfermedades Infecciosas - Estudiantes con enfermedades infecciosas tales como infección en la garganta o conjuntivitis (pinkeye),
fiebre escarlata, etc. deben estar bajo medicación por un mínimo de 24-48 horas antes de regresar a la escuela. Estudiantes con
enfermedades infecciosas de la piel tales como impétigo o tiña deben estar bajo el medicamento apropiado por un mínimo de 24
horas y deben mantener el área afectada cubierta mientras permanezcan en la escuela.
4. Erupciones en la Piel - Un estudiante que padezca de erupción en la piel que no esté identificada, no puede asistir a la escuela, sea la
erupción contagiosa o no. Para poder asistir, debe presentarse a la escuela una nota del doctor explicando la razón de la erupción.
5. Vómitos y Diarrea - Si su hijo/a está vomitando o tiene diarrea, por favor, manténgalo/a en casa.
6. Medicamentos – Los estudiantes pueden recibir medicación en la escuela sólo si las formas del médico y de los padres han sido
firmadas. Esto aplica también a los medicamentos que no necesitan receta médica. Los padres deben traer los medicamentos a la
escuela en su contenedor original o botella recetada con las instrucciones en inglés. Las formas para medicamentos están disponibles
en las escuelas o en el sitio web del Distrito.
7. Varicela (“Chicken pox”) - Los estudiantes con varicela deben esperar hasta que todas las llagas formen costras y se sequen
(generalmente de 5 a 10 días) antes de regresar a la escuela.
8. Piojos- Si se encuentra a un estudiante con piojos adultos activos en la cabeza, él/ella deberá ser excluido/a de la asistencia. El
padre/tutor de un estudiante excluido deberá recibir información acerca de los procedimientos de un tratamiento que les es
recomendado y de fuentes de información adicional. Los padres son responsables de traer consigo la botella del champú para piojos
vacía cuando regresen a su hijo/a a la escuela. Una vez que se determiné que él/ella está libre de piojos, al estudiante se le deberá
revisar semanalmente por hasta seis semanas.
9. Lesiones Serias - Si su hijo/a ha sido lesionado/a y va a asistir a la escuela utilizando muletas, un yeso, algún vendaje o en silla de
ruedas, por favor provea a la escuela una nota del doctor describiendo la lesión y cualquier restricción en las actividades escolares,
incluyendo educación física.
Evaluación de Salud Oral para Estudiantes de Kindergarten La ley estatal requiere que los estudiantes que estén por entrar a su primer año de
kindergarten o primer grado presenten pruebas de una evaluación de salud oral (revisión dental) llevada a cabo por un dentista certificado o por otro
profesional de salud dental antes del 31 de Mayo de ese año. Las evaluaciones de Salud Oral que se lleven a cabo dentro de los doce meses previos
a la entrada a la escuela cumplen con este requisito. Pídale a su dentista que complete el Formulario de la Evaluación de Salud Oral que puede ser
obtenido en los planteles escolares o en el sitio web del Distrito Escolar. Usted puede ser exento de cumplir con este requisito de la evaluación dental
marcando la caja al lado de la razón apropiada en la Sección 3 del Formulario de la Evaluación de Salud Oral. (Código de Educación 49452.8)
Examen Físico para los Estudiantes de Primer Grado (H&SC 124085) Dentro de los 90 días después de que su hijo/a haya ingresado a primer
grado, usted deberá proveer un certificado documentando que durante los últimos 18 meses su hijo/a ha recibido una revisión de salud y
servicios de evaluación apropiados, incluyendo un examen físico. Estos servicios están disponibles por medio del Departamento de Salud Pública
del Condado de Orange. El comprobante del examen debe ser entregado a la escuela antes del 1º de Diciembre del año de primer grado. Los
padres pueden presentar anualmente una petición por escrito al director de la escuela declarando que ellos no darán su autorización para
evaluaciones físicas de rutina. Sin embargo, los estudiantes con enfermedades contagiosas o infecciosas reconocidas serán enviados a casa y
no se les permitirá regresar hasta que las autoridades escolares tengan la seguridad de que ninguna enfermedad contagiosa o infecciosa existe.
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(Código de Educación 49451) Si usted no ha recibido los formularios del doctor, por favor, póngase en contacto con el/la asistente de salud
de su escuela. También, una copia del formulario está disponible en el sitio web del Distrito Escolar.
Administración de Agentes Inmunizantes (Código de Educación 49403, 48980) La Mesa Directiva del Distrito le puede permitir a cualquier
persona certificada tal como a un médico cirujano, una enfermera titulada o a cualquier otro profesional de la salud certificado, actuando
bajo la dirección de un médico cirujano supervisor, administrar un agente inmunizante a un estudiante. Usted tiene el derecho de dar su
consentimiento por escrito para la administración de un agente inmunizante a su hijo/a.
Administración de Medicamentos Prescritos Si su hijo/a requiere tomar un medicamento prescrito durante el día escolar regular usted,
puede solicitar asistencia para su hijo/a por parte de la enfermera escolar o de otro miembro del personal escolar designado. Si usted
desea dicha asistencia, usted debe proveer ambas una declaración por escrito de un médico cirujano o de un asistente médico detallando
el nombre del medicamento, método, cantidad y las horas en las cuales el medicamento debe ser tomado, y su propia declaración escrita
indicando su deseo de que el Distrito asista a su hijo/a en los asuntos establecidos en la declaración del médico. A los estudiantes se les
permite proveerse cuidado a sí mismos en caso de diabetes, utilizar medicamentos inhalados para el asma e inyectarse ellos mismos
epinefrina durante las horas escolares si el Distrito recibe una declaración anual por escrito de los padres y del médico del estudiante en el
formulario requerido por la ley. (Código de Educación 49423.1, 49414.5)
Medicamento Continuo para Condiciones No-episódicas
El padre o tutor de un estudiante que se encuentra bajo un régimen de medicación continua debido a una condición no-episódica, se le
requiere que informe a la enfermera de la escuela o a otro empleado escolar certificado del medicamento que está siendo tomado, la dosis
actual y el nombre del médico que lo supervisa. Con el consentimiento de los padres, la enfermera de la escuela puede comunicarse con
el médico del estudiante y puede consultar con el personal escolar acerca del posible efecto de la droga en su hijo/a físicamente,
intelectualmente y en su comportamiento social, así como también posibles señales en su comportamiento y síntomas de efectos
secundarios adversos, omisión o sobredosis. (Código de Educación 49480)
Instrucción para Estudiantes con Discapacidades Temporales (Código de Educación 48206.3, 48980)
En el caso de que su hijo/a llegue a sufrir de una discapacidad temporal la cual haga que su asistencia a clases regulares diarias o a un
programa de educación alternativo en el cual el estudiante está matriculado sea imposible o no recomendable, su hijo/a recibirá
instrucción individual proveída por el distrito donde él/ella se presume que reside. La instrucción individual incluye instrucción que se
provee en su casa, en un hospital o en otros centros residenciales de cuidado de salud, excluyendo hospitales estatales, o bajo otras
circunstancias prescritas por la ley estatal.
Estudiantes con Discapacidades Temporales En el caso de que un estudiante tenga una discapacidad temporal y sea recluido en un hospital
o en otra instalación residencial de salud localizada fuera de este Distrito, usted tendría que acatar los requisitos de asistencia del Distrito
donde el hospital está localizado. En tales circunstancias, es la responsabilidad de los padres notificar al distrito escolar en el cual se
considera que usted reside por la presencia de su hijo/a en un hospital que reúne los requisitos. (Código de Educación 48207, 48208, 48980)

LEY EDUCATIVA SOBRE LA SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE
Al principio de cada año escolar, el Distrito notificará a los padres/tutores acerca de la instrucción que se proveerá el año que inicia. El
aviso va a notificar al padre/tutor (1) que los materiales educativos escritos y audiovisuales usados en esta instrucción están disponibles
para ser inspeccionados; (2) si esta instrucción va a ser enseñada por el personal del distrito escolar o por especialistas provenientes de
fuera del distrito; (3) que ellos tienen el derecho de solicitar una copia del Código de Educación 51933, 51934 y 51938; y (4) que ellos
tienen el derecho de solicitar por escrito que su hijo/a no reciba esta instrucción. Una actividad alternativa educativa estará disponible para
los estudiantes cuyos padres/tutores han solicitado que ellos no reciban toda o parte de la educación sobre la salud sexual detallada o de
la educación para la prevención del VIH/SIDA. (Código de Educación 51938)

ASISTENCIA PARA FAMILIAS SIN HOGAR (Ley McKinney – Vento de Asistencia para la Educación de Niños y Jóvenes sin Hogar)
El Acta McKinney-Vento define el término “niños y jóvenes sin hogar” como estudiantes que no tienen una residencia fija, regular, y
adecuada en donde pasar la noche. Los estudiantes que estén compartiendo la residencia de otras personas rentando un cuarto (más de
una familia en una vivienda) debido a una dificultad económica; viviendo en moteles, hoteles, carros o parques de acampar debido a la
pérdida de su hogar o empleo; viviendo en albergues de emergencia o de transición o en espera de un hogar de crianza PUEDEN calificar
para servicios adicionales.
Sus hijos tienen derecho a:
1. Ir a la escuela, sin importar donde viva o cuánto tiempo ha vivido ahí. Sus hijos deben tener acceso a la misma educación pública,
incluyendo la educación preescolar, proveída a otros estudiantes.
2. el derecho de apelar la decisión.
3. Recibir transportación a la escuela que asistían antes de que la familia se quedara sin hogar o a la última escuela que asistieron, si es
solicitada y se considera necesario para que su hijo/a tenga acceso a su educación.
4. Asistir a una escuela y participar en programas escolares con estudiantes que no están sin hogar. Los estudiantes no pueden ser
separados del programa regular escolar porque no tengan un hogar.
5. Inscribirse en la escuela sin tener que dar inicialmente una dirección permanente o un comprobante de residencia.
6. Inscribirse y asistir a clases mientras la escuela hace los arreglos para la transferencia de cualquier documento requerido para la inscripción.
7. Inscribirse y asistir a clases en la escuela de su elección y buscar resolver una disputa sobre la inscripción de su hijo/a.
8. Recibir los mismos programas y servicios especiales como les son proveídos a todos los demás estudiantes que cumplen con el criterio para participar.
9. Recibir transportación a la escuela y a programas escolares si se considera necesario para que su hijo/a tenga acceso a su educación.
Cuando usted se mude, usted debe hacer lo siguiente:
 Informarle al Director de la escuela, a la Secretaria o al Personal de la Oficina de la escuela o ponerse en contacto con el/la coordinador/a
del programa para la educación de niños y jóvenes sin hogar del distrito escolar (714-894-7311 ext. 1102) para recibir ayuda para inscribir
a su hijo/a en una nueva escuela o para hacer arreglos para que él/ella continúe en la escuela anterior.
 Ponerse en contacto con la escuela y proveer información que pueda ayudar a los maestros a que su hijo/a se ajuste a las nuevas circunstancias.
 Si es necesario, pedirle a la secretaria de la oficina de la escuela, a el/la coordinador/a del programa para la educación de niños y jóvenes sin hogar del
distrito, al trabajador comunitario o al proveedor de un refugio o a un trabajador social para recibir asistencia con ropa, víveres o provisiones.
Si necesita ayuda adicional, llame al 211 o al 1-888-600-4357. Este número va a conectarlo con toda la ayuda que usted necesite, incluyendo
dónde obtener alimentos, recursos para empleo, albergues, cuidado para la salud, abuso de sustancias y más. Nuestro Centro de Recursos
Familiares de Westminster (WFRC), teléfono 714-903-1331, también puede ofrecer asistencia con muchos recursos locales.
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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES SOBRE TAREAS ESCOLARES
La tarea es una extensión del proceso de aprendizaje que se lleva a cabo durante las horas escolares. El personal escolar ha desarrollado
cuidadosamente planes que cubren las necesidades específicas de los estudiantes. El estímulo y la ayuda de los padres es vital para asegurar el
éxito de las tareas. El maestro de su hijo/a le sugerirá actividades apropiadas que extenderán el aprendizaje en casa. Algunas tareas escolares
relevantes e importantes no requerirán papel o lápiz. El tiempo para hacer la tarea sugerido por el Distrito Escolar de Westminster es:

Nivel de Grado
Kindergarten
Primero/Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo/Octavo

Tiempo Promedio Asignado
10 minutos, 3 días por semana
20 minutos, 3 días por semana
30 minutos, 3 días por semana
40 minutos, 3 días por semana
50 minutos, 3-4 días por semana
60 minutos, 4 días por semana
90 minutos, 4 días por semana

Para que el programa de tarea tenga éxito, tanto los maestros como los padres deben trabajar juntos cuando se asignan las tareas. Ambos
deben impulsar al estudiante para lograr altos estándares de rendimiento y hacia la terminación puntual de sus tareas. Para aclarar la relación
del estudiante, los padres y los maestros con respecto a las tareas, las siguientes responsabilidades se sugieren para cada uno:
1. Responsabilidad del estudiante:
 Comprender y saber cómo hacer la tarea.
 Tener los materiales necesarios disponibles.
 Cuidar y regresar a la escuela, los libros y otros materiales que se necesiten en casa.
 Seguir las técnicas de estudio delineadas por el maestro.
 Aplicar y practicar las habilidades aprendidas en la clase.
 Esforzarse por alcanzar la mejor calidad de trabajo.
 Completar y regresar las tareas a tiempo.
2. Responsabilidad de los padres:
 Proveer al estudiante con un lugar tranquilo y tiempo adecuado para completar la tarea.
 Estimular al estudiante para que haga su propia tarea.
 Repasar toda la tarea antes de regresarla a la escuela.
 Supervisar el regreso de la tarea a tiempo.
3. Responsabilidad del maestro:
 Planear tareas que estén relacionadas con las actividades del salón de clases y que sean apropiadas para la madurez, el
nivel de aprendizaje, y el tiempo que puede prestar atención el estudiante.
 Verificar que los estudiantes entiendan lo que requiere la asignación de tarea.
 Verificar la terminación y exactitud de las tareas asignadas y proveerles información de los resultados a los estudiantes.
 Informarle a los padres cuando un estudiante repetidamente no completa las asignaciones de tarea.

INMUNIZACIONES
La ley de California requiere que los estudiantes sean inmunizados en contra de ciertas enfermedades antes de que sean admitidos en la
escuela. Las siguientes inmunizaciones son requeridas por ley para ser admitido en una escuela pública.
Polio (4 dosis)
DPT (5 dosis)
Hepatitis B (3 dosis)
MMR (2 dosis)
Varicela (1 dosis)

3 dosis si al menos 1 dosis fue dada en o después del 4º cumpleaños
4 dosis si al menos 1 dosis fue dada en o después del 4º cumpleaños
2 dosis después de 1 año de edad o 4 días antes de su 1º cumpleaños.
o verificación del doctor de que el niño/a ha tenido la enfermedad.

Los niños menores de siete años deben tener la inmunización contra la tos ferina (pertussis). A los estudiantes ingresando al 7º grado se
les requerirá ser vacunados contra la hepatitis B y dos dosis de MMR ambas dadas en o después de su primer cumpleaños. Además,
todos los estudiantes que ingresen al 7º grado necesitarán mostrar un comprobante de la vacuna Tdap antes de entrar a la escuela. Por
ley, los estudiantes que no tengan un comprobante de haber recibido el refuerzo de la vacuna Tdap no podrán asistir a la escuela hasta
que dicho comprobante sea presentado en la escuela. El refuerzo de la vacuna Td (tétano-difteria) no reunirá el requisito. Todos los
estudiantes que vienen de fuera del estado en los grados 1º hasta 8º deben tener la vacuna de la Varicela o deben presentar evidencia
médica de haber contraído varicela (Chicken Pox).

LIBROS DAÑADOS O PERDIDOS
Las investigaciones muestran que las experiencias educativas se intensifican por las oportunidades del uso de libros de texto basados en
los estándares y libros de la biblioteca para complementar el programa educativo en el salón de clase. Invitamos a todos los estudiantes a
que tomen libros prestados de la biblioteca y lean lo más posible. Al mismo tiempo, deseamos que los estudiantes valoren y asuman la
responsabilidad por estos libros.
En conformidad con los Reglamentos de la Mesa Directiva (6161.2) si un libro se daña o se pierde, se debe hacer el pago para reemplazar el
libro. Si esto ocurre, su hijo/a será multado con el costo específico del libro. Los siguientes son el costo promedio para los diferentes tipos de
libros. Tome en cuenta, que algunos libros pueden costar considerablemente más que el precio promedio. Se les pide a los estudiantes que
sean cuidadosos con todos los materiales prestados y así eviten estos cargos. Cuando el menor y su padre no puedan pagar por los daños,
o regresar la propiedad, el distrito escolar o la escuela privada debe proveer un programa de trabajo voluntario para el menor en lugar del
pago monetario por los daños (Código de Educación 48904).
Libros de bolsillo de cubierta blanda
$ 9.00
Libros de bolsillo de cubierta dura
15.00
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Libros de cubierta dura
Volúmenes de Enciclopedia
Libros de Texto
Libros de trabajo del estudiante

de 23.00 en adelante
de 30.00 en adelante
de 65.00 en adelante
de 10.00 en adelante

MEDICAMENTOS Y EVALUACIONES DE SALUD
Medicamentos
Los padres de estudiantes que deben tomar medicamentos en la escuela (prescritos o sin receta médica), quienes desean asistencia del
personal escolar deben presentar una declaración por escrito por parte del doctor detallando la cantidad, el método y el horario y una
declaración de cómo el personal del Distrito debe de asistir para llevar a cabo las instrucciones del médico. Con el consentimiento del padre o
tutor legal del estudiante, la enfermera escolar puede comunicarse con el médico y puede consultar con el personal escolar respecto a los
posibles efectos de la droga en el comportamiento físico, intelectual y social del estudiante, así como posibles señales en el comportamiento y
síntomas de efectos secundarios adversos, omisión o sobredosis. El medicamento debe estar en el envase original de la farmacia con el
nombre del estudiante y las instrucciones para su administración en inglés. (Código de Educación 49423, 49480). Copias del Formulario para
la Administración de Medicamentos pueden ser obtenidas en los planteles escolares o en el sitio web del Distrito.
Evaluaciones de Salud
Audición – A todos los estudiantes se les hará una prueba para medir su audición en kindergarten o primer grado y en el segundo, quinto y
octavo grado. Los padres pueden presentar una declaración por escrito rehusándose a dar su consentimiento para la participación de su
hijo/a. (Código de Educación 49452)
Visión – A todo niño/a en edad escolar, al inscribirse por primera vez en una escuela elemental en California y por lo menos cada tercer
año después hasta completar el octavo grado, se le evaluará su visión por la enfermera escolar u otra persona autorizada. La visión de
color deberá ser evaluada una vez y solamente a los estudiantes varones. El estudiante estará exento de la evaluación si los padres así lo
desean, después de someter una declaración por escrito por un médico, cirujano u optometrista estableciendo los resultados de la
determinación de la agudeza visual del niño. (Código de Educación 49455)
Escoliosis – Cada estudiante mujer de séptimo grado y cada estudiante varón de octavo grado deben ser evaluados por escoliosis.
(Código de Educación 49452.5) Los padres pueden presentar una declaración por escrito rehusándose a dar su consentimiento para la
participación de su hijo/a.

NIÑOS Y JÓVENES EXTRAVIADOS
Se le requiere al personal escolar reportar a niños y jóvenes extraviados en un tiempo oportuno a las agencias responsables de hacer cumplir la ley.

NO DISCRIMINACIÓN (BP5145.3) (Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, Título IX de las Enmiendas de Educación de
1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973) La Mesa Directiva desea proveer un ambiente escolar seguro que le permita a
todos los estudiantes igualdad de acceso y oportunidades en programas académicos, extracurriculares y otros programas de apoyo
educativo, servicios y actividades. La Mesa Directiva prohíbe, en cualquier escuela del distrito o actividad escolar, la discriminación ilícita,
incluyendo el hostigamiento discriminatorio, la intimidación y el acoso escolar (bullying), dirigido a cualquier estudiante por parte de
cualquier persona, en base a características reales o percibidas, de raza, color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad, etnia,
identificación con un grupo étnico, edad, religión, estado civil o familiar, discapacidad mental o física, género, sexo, orientación sexual,
identidad de género o expresión de género o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o
percibidas. Una copia de la política de no discriminación del Distrito está disponible en el sitio web del distrito en www.wsdk8.us.

SERVICIOS DE NUTRICIÓN
El Departamento de Servicios de Nutrición provee a los estudiantes almuerzos que ofrecen una variedad de opciones de alimentos
nutritivos. Nuestros alimentos consisten de carnes sin grasa, granos enteros, frutas y vegetales frescos y productos lácteos bajos en
grasa. Nosotros proveemos una barra de ensaladas en todos nuestros planteles escolares para que nuestros estudiantes tengan la
oportunidad de seleccionar de una variedad de productos frescos cultivados localmente.
Solicitudes de Alimentos Escolares
Para estudiantes elegibles, el Distrito Escolar de Westminster ofrece alimentos escolares SIN COSTO ALGUNO. Las solicitudes de
alimentos deben ser completadas cada nuevo año escolar y son enviadas a través de correo postal cada año, en el mes de julio. Las
solicitudes de alimentos también están disponibles en línea en www.wsdnutrition.com o pueden ser recogidas en las escuelas o en la
Oficina de Servicios de Nutrición ubicada atrás de la Escuela Intermedia Stacey en el 6311 Larchwood St., Huntington Beach.
Precios de los Alimentos Estudiantiles:
Desayuno:
$1.50
Precio Reducido:
Gratuito
Almuerzo:
$2.50
Precio Reducido:
Gratuito
Pagar por Adelantado la Cuenta de Almuerzos Escolares
Los pagos por adelantado pueden ser hechos en la red visitando www.wsdnutrition.com y presionando en el enlace “my school bucks”. Los nuevos
usuarios necesitarán el nombre del estudiante, el número de identificación escolar y el código postal del distrito (92683) para poder crear una nueva
cuenta. Los pagos por adelantado pueden ser hechos en efectivo o con cheque al cajero de la cafetería de la escuela o en la oficina de su escuela.
Por favor haga los cheques a nombre de “WSD Nutrition Services”.
Saldos de Cuentas de Almuerzos Escolares
La Declaración Jurada de la Póliza de Cargos por Alimentos Escolares sin Pagar de los Servicios de Nutrición del Distritito Escolar de
Westminster forma parte del paquete de registración electrónica para que ésta sea repasada y firmada por los padres. A cualquier estudiante
cuya cuenta alcance un saldo negativo de ($20.00) o más en pagos atrasados se le proveerá un desayuno y un almuerzo alternativo en lugar de
los alimentos programados en el menú del día y recibirá este alimento alternativo a partir de ese momento hasta que la cuenta sea pagada por
completo. La póliza completa está disponible para ser repasada en el sitio web del Departamento de Servicios de Nutrición en
www.wsdnutrition.com
Reglamento de Bienestar Alimentario
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Westminster reconoce la importante conexión que existe entre una dieta saludable y la habilidad de
un estudiante para aprender efectivamente y alcanzar un alto rendimiento en la escuela. Para apoyar ese compromiso, nuestro Reglamento
de Bienestar Alimentario regula las siguientes áreas de salud y bienestar de los estudiantes en nuestros planteles escolares: recaudaciones
de fondos, máquinas expendedoras, tiendas escolares, ventas de bocadillos, fiestas en las escuelas y premios en las escuelas. Una copia del
Reglamento de Bienestar Alimentario está disponible en nuestro sitio web en www.wsdnutrition.com
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Alimentos Traídos de Casa
A los padres/tutores se les pide dar seguimiento al reglamento de los estándares de bienestar alimentario y apoyar los esfuerzos
educativos sobre la nutrición del Distrito al seleccionar bocadillos y bebidas que cumplan con las normas de nutrición de Smart Snack
cuando se traiga alimentos para fiestas en los salones de clase o evento escolares. Los alimentos considerados como Smart Snacks
deben cumplir con las siguientes regulaciones federales y estatales:
Bebidas

Solamente agua pura – de cualquier tamaño

Jugos de frutas que contengan al menos el 50% de jugo de frutas (sin azúcar agregada) – de 8 onzas o menos

Leche con 1% de grasa o descremada (con o sin sabor) – de 8 onzas o menos
Bocadillos – Todos los bocadillos que sean vendidos en la escuela deben cumplir con las siguientes Normas Generales de Alimentos:

Ser una fruta; o

Un vegetal no frito; o

Un producto lácteo; o

Una proteína; o

Un producto rico en granos enteros
Y deben cumplir con las siguientes Normas Alimentarias:

No tener más del 35% del total de calorías provenientes de grasas

No tener más del 10% del total de calorías provenientes de grasas saturadas

No tener más del 35% del peso total de azúcares y conteniendo no más de:
 175 calorías – en escuelas elementales
 200 calorías – en escuelas intermedias.
Además, todos los alimentos y bebidas donados deben ser comprados de una compañía de comida comercial y no ser hechos en casa.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES (BP 6020)
La Mesa Directiva reconoce que los padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la participación
continua de los padres en la educación de sus hijos contribuye enormemente al rendimiento del estudiante y a un entorno escolar positivo.
El Superintendente o la persona designada trabajará con el personal escolar y los padres/tutores para desarrollar oportunidades
significativas en todos los niveles de grado para que los padres/tutores estén involucrados en actividades del distrito y de la escuela;
asuman papeles consultivos, decisivos y de abogacía; y actividades para apoyar el aprendizaje en casa. Todas nuestras escuelas tienen
la obligación de comunicarse frecuentemente con el hogar y ayudar a los padres/tutores a desarrollar habilidades y técnicas del manejo de
la familia las cuales apoyen el aprendizaje en el salón de clase. Los padres/tutores deben ser notificados de sus derechos a estar
informados y participar en la educación de sus hijos y de las oportunidades disponibles para que ellos lo hagan.
La Mesa Directiva invita a los padres/tutores a servir como voluntarios en las escuelas, a asistir a las presentaciones de los estudiantes, a las
juntas escolares y participar en los concilios escolares y otras actividades en las cuales ellos puedan tomar responsabilidades administrativas,
además de asumir papeles consultivos y de abogacía. Los planes escolares deberán delinear medidas específicas que deberán ser tomadas
para incrementar la participación en la educación de los estudiantes, incluyendo medidas designadas a involucrar a los padres/tutores que
enfrentan barreras culturales, de lenguaje y otras más, las cuales pueden inhibir su participación.
Escuelas de Título I: Los padres/tutores de estudiantes que participan en programas de Título I deberán ser involucrados en la planeación,
diseño e implementación de los programas de Título I, deberán ser informados de forma sistemática, constante y oportuna. Ellos tendrán
oportunidades regulares para hacer recomendaciones basadas en las necesidades educativas de sus hijos. Los programas de Título I
deben proveer a los estudiantes identificados servicios suplementarios designados para instruirlos en el plan de estudios del Distrito y
mejorar su rendimiento académico en habilidades básicas y avanzadas. El Distrito deberá proveer estos servicios, incluyendo instrucción
de lectura, en base a las necesidades individuales del estudiante identificadas anualmente y evaluadas con un criterio educativo objetivo.
Escuelas que No Son de Título 1: El Superintendente o la persona designada deberá desarrollar e implementar estrategias aplicables para
cada escuela que no recibe fondos de Título 1 para fomentar la participación y el apoyo de los padres/tutores en la educación de sus hijos,
incluyendo, pero no limitado a, estrategias describiendo como la escuela y el distrito abordarán las metas y los propósitos descritos en el
Código de Educación 11502. A través de consulta con los padres/tutores, el Distrito deberá evaluar anualmente la efectividad de la
participación de los padres y determinar qué acción necesita ser tomada, si es necesario, para incrementar la participación de los padres.

PROPIEDAD PERSONAL
El distrito no asume responsabilidad y no es responsable por la pérdida, daño o robo de la propiedad personal que se lleve al plantel
escolar. Si un estudiante es observado usando un aparato electrónico (incluyendo, pero no limitado a teléfonos celulares, iPods, MP3
players, cámaras, radios, CD/DVD y juegos de video) durante las horas escolares, o si esto resulta en la interrupción del proceso de
instrucción, el aparato puede ser confiscado. La escuela no asume responsabilidad por guardar ninguna propiedad personal. El distrito no
es responsable por ningún aparato o propiedad personal que se pierda, sea robado o dañado, aún después de que sea confiscado.

NOTIFICACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS (Código de Educación 17612, 48980.3)
La Ley de Escuelas Saludables del 2000 fue firmada como ley en septiembre del 2000 y requiere que todas las escuelas provean a los
padres o tutores una notificación por escrito sobre la planeación del uso de pesticidas en los planteles escolares. Esta notificación
identifica el ingrediente o ingredientes activo/s en cada producto pesticida e incluye la página web http://www.cdpr.ca.gov para más
información sobre los pesticidas y sus alternativas.
Los padres o tutores pueden solicitar una notificación antes de que se aplique un pesticida en particular en el plantel escolar de su hijo/a.
Iniciando en octubre del 2002, las personas que se anoten en este registro serán notificadas por lo menos 72 horas antes de que se
aplique el pesti0cida. Si a usted le gustaría estar en el registro para ser notificado cada vez que apliquemos un pesticida en la escuela de
su hijo/a, por favor, envíe su nombre, la dirección y el nombre de la escuela de su hijo/a a: Distrito Escolar de Westminster, Grounds
Department, 14121 Cedarwood Ave., Westminster, CA 92683.
Cuando las circunstancias lo requieran, el Distrito Escolar de Westminster puede necesitar aplicar uno o más de los siguientes pesticidas
(listados con el/los ingrediente(s) activo(s)) en sus escuelas durante el año:
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Answer Gopher Bait, Dphacinone; Demon WP, Sypermethrin; Fumitoxin Tablets, Aluminum Phosphade; Fusilade II, Fluazifop-P-butyl,
Butyl ®-2-[4{{5-(trifluoromethy)-2-pyridinyl] oxy phenoxy] propanoate; Omega-Grain Bait, Strychrine Alkaloid NXF; PT Alpine,
Dinotefurah: N-methyl-N[(tetrahydro-3-furanyl)methyl] guanidine; Real-kill Indoor Fogger, Cypermethrin; Round-Pro Max, Glyphosiate, N
(Phosphonomethyl) Glycine; Termidor SC, Fipronil; Weed and Feed 25-3-5, 2-4 Dichlorophenoxyacctic
Todos los pesticidas son aplicados por personal entrenado de una manera diseñada para proteger la seguridad de los estudiantes y los
empleados escolares. Una copia del plan escolar de control para plagas está disponible en el sitio web de la escuela. Si tiene alguna
pregunta, por favor póngase en contacto con Brian Johnson, Director Ejecutivo del Departamento de Planeación de Instalaciones y MOT
al (714) 894-7311, Ext. 1120.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Los estudiantes reciben clases de prevención basadas en habilidades sobre temas tales como habilidades sociales positivas, habilidades
para enfrentar situaciones, resolución de conflictos, cómo resistir la presión de compañeros, resolución de problemas, bullying, y prevención
contra el bullying cibernético, prevención de suicidios (grados 7º y 8º solamente), prevención de la violencia, seguridad en el Internet,
prevención del consumo de drogas, alcohol, tabaco y nicotina. El plan de estudios para los grados K-1º es Warm Fuzzies y Cold Pricklies;
para 2º grado es Pumsy; y para los grados 3º a 8º son Botvin’s Life Skills. El Programa “Sé Valiente” (BRAVE) se ofrece en los grados
elementales K a 6º. Las lecciones son enseñadas durante el día escolar regular por maestros acreditados y consejeros escolares.

PROMOCIÓN Y RETENCIÓN
Los estudiantes que estén en riesgo de no cumplir con las expectativas académicas del Distrito Escolar de Westminster serán identificados y
tendrán la oportunidad de participar en programas de intervención para asistir al estudiante a superar sus deficiencias académicas. Dichos
programas pueden incluir pero no están limitados a programas tutoriales, programas después de escuela, programas de escuela de verano,
y/o el establecimiento de un equipo para estudiar el caso del estudiante. Se les notificará a los padres lo más pronto posible en el año escolar
sobre una oportunidad para consultar al director y los maestros si la retención está siendo considerada como una posible intervención.

ARCHIVOS DE LOS ESTUDIANTES (Código de Educación 49063) (BP5125)
Tipos de Archivos de los Estudiantes: Un archivo de un estudiante es cualquier pieza de información directamente relacionada con un estudiante
identificable, aparte de la información del directorio, la cual es mantenida por el Distrito o por un empleado del Distrito en el desempeño de sus
labores, ya sea que la información sea registrada por escrito, impresa, grabaciones de audio y video, microfilmes o cualquier otro medio. Los
archivos del estudiante incluyen un archivo de salud del estudiante.
Oficiales Responsables: El director de la escuela de su hijo/a es responsable por el mantenimiento de los archivos del estudiante
localizados en la escuela de su hijo/a. El oficial responsable de los archivos de los estudiantes que son mantenidos en la oficina del
Distrito, es el Administrador del Departamento de Rendición de Cuentas de Programas Escolares y Evaluaciones.
Lugar del Registro de Acceso/Archivo: La ley requiere que un registro de acceso o archivo sea mantenido para el archivo de cada estudiante, el
cual enumera todas las personas, agencias u organizaciones que soliciten o reciban información del archivo y por lo tanto el interés legítimo de
estos. El registro de acceso para los archivos mantenidos en la escuela de su hijo/a, está localizado en la oficina del director.
Oficiales Escolares y Empleados/Intereses Educativos Legítimos: Los oficiales escolares y empleados que están autorizados para revisar los
archivos del estudiante son oficiales escolares con intereses educativos legítimos. Un oficial escolar es una persona empleada por el distrito
como administrador, supervisor, empleado certificado o miembro del personal de apoyo (incluyendo, pero no limitado a, paraeducadores,
personal médico y de salud y personal escolar dedicado al cumplimiento de las leyes); una persona al servicio de la mesa directiva; una
persona o compañía con la cual el Distrito tiene un contrato para llevar a cabo una labor especial (tales como un abogado, un auditor, un
proveedor de consulta médica, educativa o terapéutica); un trabajador social de una agencia de bienestar infantil local o estatal que tiene
responsabilidad legal del cuidado y la protección de un estudiante, otras agencias públicas que provean servicios a los estudiantes, así como
también empleados de otras escuelas públicas o sistemas escolares donde se proveen programas educativos que conducen a la graduación
de high school o donde un estudiante del Distrito intenta o es enviado a inscribirse; el representante legal del menor en el registro. El acceso
a los archivos del estudiante es permitido solo a archivos que sean relevantes a un interés educativo legítimo de quién los solicita. En base a
una petición, el Distrito da a conocer archivos educativos sin consentimiento a los oficiales de otro distrito escolar en el cual el estudiante
busca o intenta inscribirse. Los intereses educativos legítimos están descritos en la sección 49076 del Código de Educación.
Derecho al Acceso y Revisión/Eliminación de Antecedentes: Usted tiene un derecho absoluto al acceso de cualquier y todos los archivos de
estudiante relacionados con su hijo/a, que son mantenidos por el Distrito. Un niño o un joven sin hogar o un joven viviendo sin un adulto, quién
tiene 14 años de edad o mayor puede tener acceso a sus archivos escolares. Si usted desea revisar los archivos localizados en la escuela de su
hijo/a, por favor póngase en contacto con la oficina del director o presente una petición por escrito que identifique el/los archivo(s) que usted
desea revisar. Si usted desea revisar los archivos localizados en la oficina del Distrito, por favor póngase en contacto con el/la Administrador/a de
Programas Categóricos y Evaluaciones. El director o la oficina del Distrito Escolar tienen cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que recibe
una petición para proveer acceso a los archivos. Al término satisfactorio de la asignación de rehabilitación de un estudiante cuya expulsión ha
sido suspendida por la Mesa Directiva del Distrito, la Mesa Directiva puede ordenar la eliminación de antecedentes de cualquier o todos los
archivos del procedimiento de expulsión. Si la Mesa Directiva del Departamento de Educación del Condado de Orange presenta una orden
revirtiendo la decisión de la Mesa Directiva del Distrito para expulsar a un estudiante, la Mesa Directiva del Condado puede indicarle al Distrito
que elimine el registro del estudiante y los registros del Distrito sobre cualquier mención de la acción de expulsión. Cuando usted presenta una
revocación del consentimiento por escrito después de la provisión inicial del departamento de educación especial y de los servicios relacionados
para su hijo/a, el Distrito no está obligado a modificar los archivos educativos de su hijo/a para remover cualquier referencia de que su hijo/a
recibió educación especial y sus servicios.
Cuestionamiento Sobre el Contenido de los Archivos: Usted tiene el derecho a cuestionar el contenido de cualquier archivo de estudiante
enviando una petición por escrito al Superintendente del Distrito para corregir o remover cualquier información registrada en los archivos
escritos referentes a su hijo/a, la cual usted afirme ser cualquiera de lo siguiente: 1) ser inexacta, 2) ser una conclusión personal sin
sustento o una inferencia, 3) ser una conclusión o inferencia hecha fuera del área de competencia del observador, 4) no estar basada en
la observación personal de una persona nombrada con la hora y lugar que la observación fue anotada, 5) ser una información falsa, o 6)
que viole la privacidad u otros derechos del estudiante.
Costos de las Copias: Usted puede recibir copias de los archivos de estudiante de su hijo/a a un costo de $.20 por página de un sólo lado
de 1-9 páginas, para 10 páginas de un solo lado la tarifa fija es de $5.00, más $.20 por cada página adicional después de 10 páginas. Las
copias de grabaciones auditivas son $3.50 por cada una.
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Transferencia de Archivos: Al Distrito se le requiere transferir una copia del archivo de estudiante permanente de su hijo/a dentro de un
lapso de 10 días escolares a la escuela a la que su hijo/a intenta inscribirse.
Quejas: Usted tiene el derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de EE. UU., referente a una presunta falla del Distrito
en el cumplimiento de las estipulaciones de la Ley sobre los Derechos de la Familia en Materia de Educación y Privacidad US (20 U.S.C. 1232g)
Declaración o Respuesta a una Acción Disciplinaria: Siempre que esté incluida una información en un archivo de estudiante referente a
cualquier acción disciplinaria tomada en conexión con su hijo/a, usted tiene el derecho de incluir una declaración por escrito o respuesta
referente a la acción disciplinaria en el archivo de estudiante de su hijo/a.
Divulgación de Información del Directorio (Código de Educación 49073): El Distrito ha designado los siguientes datos como “Información del
Directorio”: el nombre del estudiante, el domicilio, el número telefónico, el correo electrónico, la fecha de nacimiento, las fechas de asistencia
y la escuela pública o privada a la cual asistió más recientemente el estudiante. El Distrito ha determinado que los siguientes individuos,
oficiales u organizaciones pueden recibir información del directorio: individuos con intereses educativos legítimos, incluyendo oficiales y
miembros del personal escolar; escuelas en las que se pretende la inscripción; oficiales federales, estatales y locales especificados;
trabajadores de agencias para la protección al menor del condado; trabajadores de emergencia; agencias que proveen ayuda financiera y
asociaciones de acreditación. Un registro de aquellos que solicitaron acceso a los archivos es mantenido en cada oficina escolar. (EC 49073,
49076) La información del directorio también puede divulgarse a organizaciones externas sin su consentimiento previo por escrito. Estas
incluyen pero no están limitadas a compañías que fabrican los anillos de clase o publican los anuarios; un cartel mostrando la participación de
su estudiante en una producción de teatro; en la lista de estudiantes de honor u otros reconocimientos, en programas de graduación y hojas
de actividades deportivas. No se dará a conocer ninguna información a una entidad privada lucrativa más que a empleadores, o posibles
empleadores y representantes de los medios de comunicación tales como periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión. Ninguna
información del directorio acerca de su hijo/a puede ser divulgada si usted notifica al Distrito que la información no debe ser divulgada. Por
favor envíe un aviso por escrito al director de la escuela de su hijo/a si usted desea negar el acceso a la información del directorio referente a
su hijo/a. La divulgación de información del directorio de un niño o joven sin hogar está prohibido a menos que un padre o un estudiante que
sea elegible haya dado su consentimiento por escrito de que dicha información puede ser divulgada.
Divulgación de Información a Reclutadores Militares (20 USC 7908) La ley de los Estados Unidos requiere que los distritos escolares
provean acceso a los nombres, domicilios y números de teléfono de los estudiantes de secundaria cuando sea solicitado por reclutadores
militares o una institución de educación superior. Los padres tienen el derecho a solicitar que dicha información no sea divulgada sin
consentimiento previo por escrito. Por favor presente una notificación por escrito al director de la escuela de su hijo/a si usted desea
prohibir el acceso a esta información.
Destrucción de los Archivos del Estudiante A los distritos escolares se les requiere retener indefinidamente el original o una copia exacta de los
archivos permanentes y obligatorios del estudiante(Class 1- Archivos Permanentes), para lo cual se les ha dado instrucciones a las escuelas de
recopilar de acuerdo a las regulaciones de California; mantener los archivos temporales del estudiante por periodos de tiempo estipulados y
obligatorios hasta que la información ya no sea necesaria para proveer servicios educativos a un estudiante y son retenidos hasta que sean
reclasificados como archivos desechables, y entonces destruidos como es indicado por las regulaciones de California (5 CCR 432). Antes de
que sean destruidos los archivos de estudiante de un niño o joven que ha recibido servicios de educación especial, la Ley de Educación para
Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) requiere que se expida una notificación a los padres cuando el Distrito decida que
la información personal identificable ya no es necesaria para proveer servicios educativos a un niño o joven. Una vez que los padres/tutores
hayan sido notificados que la información personal identificable ya no es necesaria, ellos tienen la opción de solicitar tener acceso a y/o copias de
los archivos del estudiante antes de que sean destruidos, y solicitar que los archivos del estudiante sean destruidos, a menos que el Distrito
determine que la información pueda necesitarse para proveer servicios educativos en el futuro o que sea necesaria para propósitos de una
auditoria (34CFR300, 5CCR 16026). A menos que estén clasificados como archivos permanentes, todos los otros archivos del estudiante son
destruidos después de cinco años de que la información ya no sea necesaria para proveer servicios educativos (5 CCR 16027).

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ESCUELA (Código de Educación 35256, 32286)
El Distrito Escolar de Westminster emite anualmente un Informe de Rendición de Cuentas de la Escuela (SARC, por sus siglas en inglés) por
cada escuela en el distrito. Una copia está disponible con el director de la escuela o usted puede tener acceso a ésta en el Internet a través de
nuestro sitio web en www.wsdk8.us . El SARC también incluye, pero no está limitado a, una evaluación de las condiciones de la escuela
especificadas en la sección 33126 del Código de Educación de California. El SARC también incluye elementos clave del plan de seguridad
escolar. Los padres/tutores recibirán una notificación por escrito para el 15 de Noviembre si la escuela de su hijo/a es seleccionada para participar
en el Programa de Escuelas de Intervención Inmediata/con Bajo Rendimiento debido a que su desempeño esté por debajo del promedio.

PLANTELES ESCOLARES
A todos los visitantes se les requerirá registrarse con el director o la persona designada antes de entrar a cualquier plantel escolar. La Mesa
Directiva ha adoptado y puesto en práctica un reglamento de planteles libres de tabaco. El reglamento prohíbe el uso de productos de tabaco,
en cualquier momento, en edificios rentados o propiedad del Distrito, en propiedades y vehículos pertenecientes al Distrito.

ACOSO SEXUAL (BP 5145.7)
La Mesa Directiva está comprometida a mantener un ambiente de aprendizaje libre de acoso y prohíbe el acoso sexual de cualquier
estudiante por cualquier empleado, estudiante u otra persona en la escuela o en cualquier actividad relacionada con la escuela. El acoso
sexual de estudiantes es un acto de discriminación y viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de la Ley de
Enmienda a la Educación de 1972, las guías de regulación de la Comisión para Igualdad de Oportunidades de Empleo, la ley de California
y el Reglamento de la Directiva del Distrito. Cualquier estudiante que se involucre en un acto de acoso sexual hacia cualquier persona en
o del distrito puede ser sujeta a una acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. Cualquier empleado que permita o se involucre en
acoso sexual puede ser sujeto a una acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido.
Los acercamientos sexuales no deseados, peticiones por favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de una naturaleza sexual
constituyen acoso sexual cuando (1) el sometimiento a dicha conducta es hecho ya sea explícita o implícitamente como una estipulación o
condición para un empleo o un estatus académico individual, (2) el sometimiento a, o el rechazo de, dicha conducta hecha por un
individuo es usada como la base para la decisión de la obtención de un empleo o para la toma de una decisión académica afectando a
esa persona, o 3) dicha conducta tiene el propósito o el efecto de interferir sustancialmente con el trabajo o el rendimiento académico de
un individuo o crea un ambiente de trabajo o aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo.

31

Los estudiantes deberán estar convencidos que ellos no tienen que tolerar ninguna forma de comportamiento o comunicación sexual
indeseada y no tienen, por ninguna razón, que tolerar ningún acoso el cual perjudique el ambiente educativo o bienestar emocional del
estudiante en la escuela.
La Mesa Directiva alienta a los estudiantes y al personal a reportar inmediatamente los incidentes de acoso sexual al director o a la
persona designada. El Superintendente o la persona designada deberá investigar con prontitud cada queja de acoso sexual en una forma
que asegure la privacidad de todas las partes afectadas. En ningún caso se le requerirá al estudiante resolver el conflicto directamente
con la persona ofendida. El Distrito prohíbe cualquier tipo de represalias en contra de cualquiera de las personas que se quejen o de
cualquier participante en el proceso de reclamación. Cada queja de acoso sexual deberá ser investigada con prontitud de una forma que
respete la privacidad de todas las partes afectadas.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Ambas la ley de California y la ley de Los Estados Unidos requieren que una educación pública apropiada y gratuita (FAPE, por sus siglas
en inglés) en el ambiente menos restrictivo (LRE, por sus siglas en inglés) sea ofrecida a estudiantes con discapacidades que califiquen.
Información sobre la elegibilidad del estudiante, las garantías procesales, y asuntos adicionales están disponibles a través de la oficina de
Servicios Estudiantiles. (Código de Educación 56000 y siguientes.; 20 USC 1401 y siguientes) El distrito tiene la obligación de identificar,
localizar, y evaluar estudiantes con discapacidades que tienen la necesidad de educación especial y servicios relacionados. Si usted cree
que su hijo/a necesita educación especial y servicios relacionados, usted puede iniciar el proceso de referencia para una evaluación
poniéndose en contacto con la oficina de Servicios Estudiantiles. (Código de Educación 56300, 56301) Los padres de estudiantes, entre
las edades de 0-21 años, tienen el derecho de solicitar una evaluación educativa para determinar la elegibilidad para educación especial
poniéndose en contacto con el director de su escuela si los padres creen que el estudiante no está haciendo el progreso apropiado.
(Código de Educación 56301) El Consorcio del Oeste del Condado de Orange para Educación Especial (WOCCSE, por sus siglas en
inglés) ha establecido reglamentos y procedimientos por escrito para localizar a todos los individuos con necesidades excepcionales de
acuerdo con el Código de Educación 56330, el Código de Regulaciones Federales § 121a, 504. La educación especial es instrucción,
proveída sin costo para los padres, diseñada para cubrir las necesidades excepcionales del estudiante. Esta es una parte integral de
nuestro programa educativo y promueve la interacción entre estudiantes discapacitados y no discapacitados. Estos estudiantes se
colocarán en grupos de acuerdo con sus necesidades de instrucción. (Ley de Educación para Individuos con Discapacidades) Un
estudiante deberá ser referido para instrucción y servicios de educación especial solamente después de que los recursos del programa de
educación regular hayan sido considerados y utilizados. Ningún estudiante puede recibir una evaluación psicológica individual o ser colocado
en un programa de educación especial sin la autorización por escrito de los padres o sin haber tenido una conferencia acerca de cualquiera
de los resultados de los exámenes. Si los programas apropiados no están disponibles en el distrito, el padre puede apelar la colocación,
puede obtener un diagnóstico privado, o puede solicitar los servicios en una escuela privada independiente del distrito. (Código de Educación
56031, 56303)
El Distrito Escolar de Westminster cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 la cual es una lista de derechos
otorgados por la ley federal a los estudiantes con discapacidades y a sus padres. Bajo esta ley, los padres tienen el derecho a:
(1) que su hijo/a tome parte en programas de educación pública sin sufrir discriminación debido a sus condiciones de discapacidad;
(2) que el distrito escolar les informe de sus derechos;
(3) recibir notificación de la identificación, evaluaciones y colocación de su hijo/a, y de examinar todos los archivos relevantes;
(4) que su hijo/a reciba una educación pública, apropiada y gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés) en el ambiente menos restrictivo
(LRE, por sus siglas en inglés). Esto incluye el derecho de ser educado con estudiantes sin discapacidades en la medida que sea
posible y que el distrito haga acomodaciones razonables para permitir que su hijo/a tenga una oportunidad equitativa para participar
en actividades relacionadas con la escuela;
(5) que su hijo/a sea educado en instalaciones y reciba servicios comparables con esos proveídos a estudiantes sin discapacidades;
(6) tener las decisiones de evaluación, educativas y de colocación hechas en base a una variedad de recursos de información y por
personas con conocimiento sobre el estudiante, la fecha de evaluación y las opciones de colocación;
(7) tener evaluaciones periódicas y/o una re-evaluación antes de cualquier cambio importante en los servicios;
(8) obtener copias de los archivos a un costo razonable a menos que el costo pudiera efectivamente negar el acceso a los expedientes;
(9) solicitar una corrección a los archivos educativos de su hijo/a si existe una causa razonable para creer que estos son inexactos,
falsos o de otra forma violan los derechos de privacidad del estudiante;
(10) solicitar mediación o un proceso de audiencia imparcial relacionado con las decisiones o acciones referentes a la identificación,
evaluación, programa educativo o colocación de su hijo/a. El padre de familia y su estudiante pueden tomar parte en la audiencia y
tener a un abogado presente con ellos. Una petición para una audiencia de mediación debe ser hecha dentro de los 30 días del
calendario de la fecha de la notificación de la decisión del distrito;
(11) presentar una objeción al distrito escolar sobre la presunta violación de las regulaciones de la Sección 504. Cualquier individuo, agencia
pública u organización puede presentar una queja por escrito al Superintendente Estatal de Instrucción Pública con una copia para el
distrito alegando un asunto el cual, si es cierto, pudiera constituir una violación hecha por esa agencia pública a los reglamentos de las
leyes federales o estatales que regulan la educación especial y los servicios relacionados. (CAC 3081a (2) CFR 34 § 104.32, 104.36)
El Distrito Escolar de Westminster no divulga los archivos de los estudiantes de educación especial a otras agencias sin el consentimiento
previo de los padres (Código de Educación 56515)

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES/SEGURO MÉDICO
Seguro Contra Accidentes para Estudiantes: El Distrito Escolar de Westminster no provee seguro médico, contra accidentes, o dental
para estudiantes que se lastimen en el plantel escolar o en actividades escolares. En cumplimiento con el Código de Educación Sección
49472, el distrito está haciendo disponible un programa de seguro médico/contra accidentes/dental a bajo costo. El propósito de este plan
es proveer asistencia a un costo mínimo para pagar algunos de los gastos por lesiones a causa de un accidente. El plan no provee
cobertura ilimitada, pero sí ofrece asistencia considerable en caso de una lesión.
Están disponibles dos niveles de beneficios. El nivel de beneficios “High Option” (opción alta) es recomendable si su hijo/a no tiene
cobertura familiar o si su cobertura privada tiene un deducible alto. Todos los planes están disponibles en base a “Horas de Escuela” o
“24-Horas” (todo el día, todos los días) y pueden costar tan bajo como $11 (un pago anual solamente). Por favor visite la Oficina Escolar
de su hijo/a para obtener un folleto/solicitud detallada, o puede obtener una por Internet en: www.peinsurance.com (haga clic en Products,
y luego Student Insurance). Por favor lea el Folleto del Plan de Beneficios Estudiantiles para seleccionar el plan que mejor cubra sus
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necesidades. Los planes pagan los primeros $500.00 en beneficios además de otro seguro, el cual le puede ayudar a reunir los deducibles
y/o co-pagos de su seguro principal. Ya que el distrito NO provee seguro médico/contra accidentes/dental, seriamente le instamos a que
tome en consideración el programa. Para comprar el plan, llene la solicitud, adjunte el pago, y siga las instrucciones en el folleto. Si tiene
preguntas adicionales, por favor llame a Pacific Educators, Inc., al (800) 722-3365 o (714) 639-0962.
Todos los Planes tienen UN PAGO ANUAL SOLAMENTE
Opciones
Bajo
Plan Durante el Horario Escolar
Grados P-8
$11.00
Grados 9-12
$24.00
Plan 24-Horas del Día
Grados P-8
$75.00
Grados 9-12
$92.00
Cobertura Opcional para Estudiantes que
Juegan Fútbol Americano
Grado 9
$36.00
Grados 10-12
$84.00

Alto
$25.00
$54.00
$161.00
$192.00

$80.00
$177.00

Planes de Seguro Médico: El grupo Pacific Educators ahora puede asistir a personas solicitando planes de seguro médico que cumplen
con los reglamentos de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio y ayudarlas a evitar posibles multas fiscales. Estas multas irán en
aumento cada año iniciando en el 2014 y en adelante. Algunos pueden calificar para ahorros en sus impuestos y asistencia del gobierno.
Estaremos complacidos de ayudarlo a recibir toda la asistencia subsidios/posibles para los cuales usted es elegible. Por favor llame al
teléfono que aparece a continuación o visite nuestro sitio web en www.peinsurance.com (presione “products” y luego “health insurance”).
Si tiene más preguntas, por favor llame a Pacific Educators, Inc., al (800)722-3365 o al (714) 639-0962

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
Cada maestro en el Distrito Escolar de Westminster deberá hacer a los estudiantes responsables por su conducta en su camino hacia y de
regreso de la escuela, en el área de recreo o durante el receso. (Código de Educación 44807) Además, los estudiantes deben asistir a la
escuela puntual y regularmente, cumplir con los reglamentos escolares, obedecer todas las indicaciones de su maestro y de otras
personas que representen autoridad, observar buen orden y cortesía en su comportamiento, ser diligentes en sus estudios, ser
respetuosos con los maestros y con otras personas que representen autoridad, ser amables y corteses con sus compañeros de clase y
abstenerse por completo del uso de un lenguaje profano y vulgar. (Código de Educación 48908, CCR 5 §300)

ENCUESTAS
En cumplimiento con la Sección 51513 del Código de Educación y con la Enmienda para la Protección de los Derechos del Estudiante
(PPA, por sus siglas en inglés), los distritos no pueden administrar exámenes, encuestas o cuestionarios que contengan preguntas acerca
de las creencias personales de un estudiante o de su familia o de las prácticas del sexo, vida familiar, moralidad y religión a menos que los
padres/tutores del estudiante hayan proveído un permiso previo por escrito.
Además, la ley federal les da a los padres/tutores y a los estudiantes que tienen 18 años de edad o mayores, otros derechos referentes a la
conducción de encuestas del distrito escolar. Estos incluyen el derecho a una inspección y consentimiento de encuestas financiadas con fondos
federales referentes a “información protegida”. Si el Departamento de Educación de EE.UU. financia una encuesta en su totalidad o en parte, el
padre/tutor debe dar su consentimiento por escrito antes que el estudiante pueda proveer información referente a: (20 USC 1232h)
1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante.
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante.
3. Comportamiento o actitudes sexuales.
4. Comportamiento ilegal, anti social, auto incriminatorio o degradante.
5. Evaluaciones críticas sobre otros con quienes el que contesta tiene una relación familiar cercana.
6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, tales como con abogados, doctores o ministros.
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de los padres.
8. Ingresos, más que los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del programa.
El distrito, con la aprobación de los padres, desarrollará y adoptará reglamentos referentes a estos derechos y a la confidencialidad del estudiante
en la administración de las encuestas de información protegida. Los padres/tutores serán notificados directamente por medio de una notificación
por correo o correo electrónico previo a la participación en actividades específicas o encuestas anotadas abajo, y se les dará una oportunidad, en
base a una petición, para inspeccionar la encuesta así como por optar retirar a su hijo/a de su participación en la actividad o encuesta específica.

NORMAS DEL USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA PARA LOS ESTUDIANTES
El Distrito Escolar de Westminster reconoce el valor de las computadoras y de otra tecnología electrónica para mejorar el aprendizaje
estudiantil. La red del distrito y las conexiones de Internet han sido desarrolladas como herramientas para promover la excelencia
educativa, la innovación y la comunicación para los estudiantes y el personal.
Debido a su naturaleza abierta, existe material que está disponible por Internet que es inapropiado para uso en la escuela. Es la intención
del distrito proteger a los estudiantes de contenido inapropiado por medio de:
 cumplir o exceder todas las normas estatales y federales filtrando el contenido de los sitios de la red en Internet;
 requerir la supervisión del personal y monitorear el uso de Internet de los estudiantes;
 dirigir a cada estudiante a aceptar su propia responsabilidad al usar los recursos apropiadamente.
Por favor ayúdenos a enseñarles a sus hijos a usar los sistemas de tecnología apropiadamente al considerar la información de este
documento y animándolos a seguir las reglas todo el tiempo. Los maestros pueden proveer información adicional referente al software
específico y las herramientas tecnológicas que se usarán en la escuela este año. Las siguientes expectativas se aplican a todos los que
usan la tecnología del Distrito. Los estudiantes pueden tener acceso a la red de computadoras solamente para los propósitos autorizados
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por los instructores del distrito conforme a las normas de la Mesa Directiva. Los estudiantes son responsables de seguir todos los
requisitos especificados en el Uso Aceptable de la Tecnología. Los usuarios no deben instalar, remover o modificar el equipo en la red. El
uso inapropiado puede resultar en la cancelación de los privilegios del estudiante, en una acción disciplinaria y/o acción legal.
Privacidad
El Distrito respeta la privacidad individual de sus empleados y estudiantes. Sin embargo, esta privacidad no se extiende a los sistemas de
computadoras que se usan en la escuela. Para asegurar el uso apropiado, el Distrito puede monitorear sus recursos tecnológicos en
cualquier momento sin notificación o consentimiento previo. Los administradores de la red pueden revisar y/o remover archivos y
comunicación para mantener la integridad del sistema y asegurar que los usuarios se comporten responsablemente. Los estudiantes no
deben esperar que los archivos que se han guardado en los servidores del distrito o aparatos anexos sean siempre privados.
Comportamiento en la Red
Entiendo que soy personalmente responsable de seguir las reglas de la escuela mientras hago uso de la red de computadoras del Distrito
Uso Aceptable
 Seré siempre amable, exhibiendo un comportamiento respetuoso y apropiado.
 Si veo algo que me ofende, se lo informaré a mi maestro
 Entiendo que las leyes de los derechos de autor de los Estados Unidos protegen a los artistas, músicos y escritores. Si uso fotografías o
palabras de una página de Internet, indicaré su procedencia.
 Entiendo que todo lo que sucede en la red de la escuela puede ser revisado en cualquier momento; no es privado.
Uso Inaceptable
 No traeré reproductores de CDs o mp3/4, aparatos de juegos, tableros y libros electrónicos o cualquier otro tipo de aparato electrónico
sin el permiso de la escuela.
 No usaré los sistemas de computación del Distrito para hacer algo que sea ilegal.
 No escribiré malas palabras, ni usaré un lenguaje amenazante, obsceno u ofensivo.
 No responderé a ningún mensaje que sea desagradable o que me haga sentir incómodo/a. Si yo recibo un mensaje de estos, se lo
informaré a mi maestro de inmediato.
 Nunca me pondré de acuerdo para reunirme con otra persona que haya conocido en línea sin el permiso de mis padres.
 No revelaré mi nombre o nada que sea personal acerca de mí, mi familia o de nadie más sin la indicación de mi maestro. Entiendo que la
información personal incluye fotografías, direcciones, números de teléfono, direcciones de escuelas, direcciones de trabajos y así
sucesivamente.
 No compartiré mis contraseñas con nadie, incluyendo a mis amigos.
 No publicaré fotografías o videos de mí mismo, de otros estudiantes o de maestros en el Internet sin permiso.
 No intentaré evadir la seguridad del distrito y los sistemas de seguridad.
 No haré uso de la red de la escuela para descargar juegos, música, videos u otros archivos que no sean necesitados para hacer
trabajos escolares.
Teléfonos Celulares y Otros Aparatos
Los estudiantes llevan consigo teléfonos celulares y otros aparatos bajo su propia responsabilidad. El mal uso de los teléfonos celulares
durante el día escolar tendrá como resultado que ellos reciban consecuencias establecidas en el Manual de los Derechos del Padre y de
los Estudiantes. El distrito no es responsable por la pérdida, robo o daño de teléfonos celulares y de otros aparatos.
Uso Aceptable
 Entiendo que los teléfonos celulares deben mantenerse apagados durante el día escolar de instrucción.
 Entiendo que los estudiantes pueden usar los teléfonos celulares ANTES y DESPUÉS de escuela ÚNICAMENTE.
 Entiendo que puedo usar los teléfonos de la escuela en caso de una emergencia.
Uso Inaceptable
 Nunca utilizaré un teléfono celular durante el día escolar dentro de los edificios u oficinas, incluyendo los baños sin permiso del personal
 Nunca utilizaré un teléfono celular durante las clases, asambleas escolares y durante otros eventos escolares.
 Nunca tomaré ninguna fotografía usando un teléfono celular o una cámara de video en la escuela sin el permiso del personal escolar.
Reglamentos y Procedimientos Administrativos: El distrito publica los reglamentos relacionados al uso de tecnología, aprobados por la
Mesa Directiva, y los procedimientos y reglas relacionadas. Usted puede leerlos o imprimir copias en nuestro sitio web en:
http://www.wsdk8.us

PROCEDIMIENTO UNIFORME PARA PRESENTAR UNA QUEJA (5 CCR 4622)
El Distrito Escolar de Westminster ha adoptado una política y un procedimiento para la presentación, investigación y resolución de quejas
relacionadas a la violación de leyes federales y estatales o de regulaciones que rigen los programas educativos, incluyendo alegaciones
de discriminación ilícita. Una copia del Procedimiento Uniforme para Presentar una Queja del Distrito está disponible en el sitio web del
distrito en www.wsdk8.us. Por favor refiérase al Documento Adjunto #1 el cual es la Notificación del Procedimiento Uniforme para
Presentar una Queja del Distrito Escolar.

ASISTENCIA DE VOLUNTARIOS (BP1240)
La abundancia de experiencia disponible en la comunidad es un recurso que debe ser usado de forma apropiada para enriquecer el
programa educativo y fortalecer la relación entre nuestras escuelas y los hogares, negocios, industrias, agencias públicas e instituciones
privadas de nuestra comunidad. Los voluntarios deberán actuar cumpliendo con los reglamentos y regulaciones del Distrito y las reglas
escolares.
Bajo la supervisión inmediata de empleados certificados, los voluntarios pueden asistir en el desempeño de las labores escolares, en la
supervisión de los estudiantes y en actividades de instrucción. Los individuos que regularmente asisten con una o más horas a la semana
en cualquier servicio voluntario específico, ya sea con estudiantes o cerca de ellos, deberán proveer evidencia de que están libres de
tuberculosis activa. Una radiografía de Tórax será requerida solamente si la prueba cutánea de tuberculina es positiva.
Como regla general, los padres voluntarios deben hacer otros arreglos fuera de la escuela para los hermanos y/u otros niños cuando
sirvan de voluntarios en la escuela. Los niños pequeños y los hermanos mayores pueden ser una distracción para los estudiantes, el
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personal y el entorno educativo del salón de clases. Además, los hijos de los voluntarios no están cubiertos bajo un seguro cuando ellos
vienen al plantel escolar con sus padres y una lesión pudiera ser causa de un problema de responsabilidad legal.

REGLAMENTO SOBRE EL USO INDEBIDO DE ARMAS EN LA ESCUELA
Más y más, hemos estado escuchando sobre accidentes trágicos donde las armas han estado involucradas en los planteles escolares a
través del país. Como padre, usted puede ser una de las únicas personas que puede ayudar a detener este peligro explicando y
reforzando las reglas, manteniendo objetos peligrosos bajo llave y fuera del alcance de los niños y jóvenes, y entendiendo las normas de
nuestro distrito sobre la posesión de armas.
Cualquier estudiante que sea sorprendido con un arma en el plantel escolar, en la propiedad escolar, o en un evento patrocinado por la
escuela, puede ser expulsado. Un “arma” es cualquier objeto peligroso, incluyendo, pero no limitado a: pistolas, objetos punzo cortantes,
explosivos y/u objetos incendiarios, cualquier instrumento que expulse un proyectil metálico, (presión con carbono dióxido o una acción
con resorte) o cualquier otra pistola deportiva. Navajas del bolsillo, navajas de “Boy Scout’, rifles de presión de aire, pistolas BB; pistolas
de agua también pueden ser peligrosas y no son permitidas.
Los estudiantes que traen armas de fuego a la escuela enfrentan severas consecuencias. Un arma de fuego es definida como un arma que tiene
un proyectil expulsado por pólvora. A los estudiantes que sean encontrados en posesión de un arma de fuego en la escuela serán referidos al
Panel de la Audiencia Administrativa del Distrito y si el Panel determina que ellos llevaron el arma de fuego a la escuela, el estudiante será
expulsado del Distrito Escolar de Westminster por un periodo de no menos de un año. (Código de Educación 48915(c) y 48916 (a).
Los padres pueden ser considerados responsables por las acciones de sus hijos, y pueden ser arrestados o multados hasta por $10,000
por cualquier lesión al personal escolar, o daño a la propiedad escolar.
La Ley de Zonas Escolares Libres de Armas
Prohíbe que una persona que cuente con una licencia válida para portar un arma de fuego oculta porte un arma de fuego o munición en el plantel
de una escuela de grados K-12, a menos que sea un oficial que está a cargo de resguardar el orden u otra persona que haya sido especificada.
Esto restituye la ley de prohibición de un arma a 1,000 pies de distancia de una zona escolar libre de armas. (Código Penal 626.9 y 30310)
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NOTIFICACIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO UNIFORME
PARA PRESENTAR UNA QUEJA 2017-18
Miembros del Personal Escolar, Estudiantes, Padres/Tutores y Miembros del Comité Consultivo del Distrito:
El Distrito Escolar de Westminster tiene la responsabilidad primordial de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones estatales y
federales aplicables y ha establecido un procedimiento para abordar las alegaciones de discriminación ilícita, hostigamiento, intimidación y
acoso escolar (bullying), y las quejas que aleguen la violación de leyes estatales o federales que rigen los programas educativos, el cobro de
cuotas estudiantiles ilícitas y el incumplimiento de nuestro Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés).
El Distrito investigará todas las alegaciones de discriminación ilícita, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying) en contra de cualquier
grupo protegido tal y como lo dispone el Código de Educación, sección 200 y 220, y el Código Gubernamental, sección 11135, incluyendo
cualquier característica real o percibida como lo establece el Código Penal, sección 422.55, o en base a la asociación con una persona o con
un grupo con una o más de estas características reales o percibidas, en cualquier actividad o programa dirigido por la agencia, el cual sea
financiado directamente por, o que reciba o se beneficie de cualquier asistencia financiera del estado.
El Procedimiento Uniforme para Presentar una Queja (UCP, por sus siglas en inglés) será utilizado cuando se aborden quejas que aleguen el
incumplimiento de leyes estatales y/o federales en el Distrito Escolar de Westminster, incluyendo: el Programa de Educación y Seguridad
Después de Escuela (ASES, por sus siglas en inglés), el Programa de Asistencia y Revisión entre Colegas para Maestros del Estado de
California, el Programa de Desarrollo y Evaluaciones de Cuidado Infantil, el Programa de Nutrición Infantil, el Programa de Educación
Compensatoria, el Programa Categórico de Ayuda Consolidada, el Programa Educativo de Estudiantes bajo Cuidado de Adopción Temporal y
Sin Hogar, la Ley “Cada Estudiante Triunfa” (ESSA, por sus siglas en inglés), el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP, por sus
siglas en inglés), el Programa de Minutos de Instrucción de Educación Física, las Cuotas Estudiantiles, las Acomodaciones Razonables para
una Estudiante Lactante, los Planes de Seguridad Escolar, el Programa de Educación Especial, el Programa Preescolar del Estado y el
Programa de Educación para la Prevención del Uso del Tabaco (TUPE, por sus siglas en inglés).
El Distrito investigará las quejas que aleguen el incumplimiento en proporcionar suficientes libros de texto/materiales de instrucción o
condiciones urgentes o de emergencia de instalaciones escolares que puedan constituir una amenaza para la salud y la seguridad, y los puestos
vacantes de maestros o asignaturas erróneas al completar el formulario para presentar una queja Williams. También, el Procedimiento de UCP,
será utilizado para ayudar a identificar y resolver cualquier deficiencia relacionada con materiales de instrucción, condiciones urgentes o de
emergencia de instalaciones escolares que puedan constituir una amenaza para la salud y la seguridad de los estudiantes o del personal
escolar, y puestos vacantes de maestros, o asignaturas erróneas (Demanda Williams). El formulario para presentar una queja Williams puede
ser obtenido en el plantel escolar de su estudiante, en la oficina del distrito o en el sitio web del distrito: www.wsdk8.us.
El Distrito publicará un anuncio estandarizado sobre los derechos educativos de los estudiantes bajo cuidado de adopción temporal y sin hogar,
tal y como se definen en los Códigos de Educación, Secciones 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2. Este anuncio incluirá información
sobre el proceso para presentar una queja.
A un estudiante inscrito en una escuela pública no se le requerirá pagar una cuota estudiantil por participar en una actividad educativa. Una queja
debido a una cuota estudiantil deberá ser presentada a más tardar un año después de la fecha en que ocurrió el presunto incumplimiento; el distrito
hará un esfuerzo razonable para garantizar el reembolso completo e identificar y reembolsar totalmente a todos los estudiantes y padres/tutores.
Las quejas que aleguen discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying), deben ser presentadas dentro de un periodo de seis
(6) meses a partir de la fecha de la supuesta discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying) ocurrido o a partir de la fecha en
que el denunciante primero obtuvo conocimiento de los hechos de la supuesta discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying),
a menos de que el plazo de la presentación de la queja sea extendido por el/la Superintendente o por la persona designada.
Las quejas serán investigadas y una decisión o reporte por escrito le será enviado al denunciante dentro de un periodo de sesenta (60) días a
partir del recibimiento de la queja. Este período de tiempo de sesenta (60) días podrá ser extendido a través de un acuerdo por escrito del
denunciante. La persona responsable de investigar la denuncia llevará a cabo y completará la investigación de acuerdo con las Secciones 4680-4687
y en conformidad con los procedimientos locales adoptados bajo la Sección 4621.
Las quejas deben ser presentadas por escrito ante el siguiente Oficial de Cumplimiento:
Puesto del Oficial de Cumplimiento:
Dirección:
Número de Teléfono:

Superintendente Asistente, Recursos Humanos
14121 Cedarwood Ave., Westminster, CA 92683
(714) 894-7311

El denunciante tiene el derecho de apelar la decisión del Distrito con el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés)
presentando una apelación por escrito dentro de un periodo de quince (15) días de haber recibido la decisión del Distrito. La apelación debe
incluir una copia de la denuncia presentada ante el Distrito y una copia de la decisión del Distrito.
Los recursos jurídicos de la ley civil pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales en cuanto a la discriminación, hostigamiento,
intimidación o acoso escolar (bullying), si es que proceden. En casos apropiados, una apelación puede ser presentada conforme al Código de
Educación, Sección 262.3. Un demandante puede buscar recursos jurídicos de la ley civil disponibles fuera de los procedimientos de queja del
Distrito. Los demandantes pueden buscar ayuda de centros de mediación o abogados de interés público/privado. Los recursos jurídicos de la
ley civil que pueden ser impuestos por una corte incluyen, pero no están limitados a, requerimientos judiciales y órdenes de restricción.
Una copia de la política de UCP y del procedimiento para presentar una queja del Distrito Escolar de Westminster estarán disponibles de forma gratuita.

DOCUMENTO ADJUNTO #2
Efectivo: 1º de Enero del 2017
Actualización de los Códigos de California Anotados-West
Código de Educación (Referencias y Anotación)
Título 2. Educación en Escuela Elemental y Secundaria (Referencias y Anotación)
División 4. Instrucción y Servicios (Referencias y Anotación)
Parte 27. Estudiantes (Referencias y Anotación)
Capítulo 2. Ley de Educación Obligatoria (Referencias y Anotación)
Artículo 1. Personas Incluidas (Referencias y Anotación)
§ 48205. Ausencias justificadas; cálculo del promedio diario de asistencia escolar
(a) No obstante a lo dispuesto en la Sección 48200, la ausencia escolar de un estudiante deberá ser justificada
cuando la ausencia sea:
(1) Debido a una enfermedad del estudiante.
(2) Debido a una cuarentena bajo la indicación de un oficial de salud de la ciudad o el condado.
(3) Para el propósito de recibir servicios médicos, dentales, de optometría o quiroprácticos.
(4) Para el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, siempre y
cuando la ausencia no sea por más de un día escolar si el servicio se lleva a cabo en California y no más de tres
días de ausencia escolar si el servicio se lleva a cabo fuera del estado de California.
(5) Para el propósito de servir en un jurado de manera provista por la ley.
(6) Debido a la enfermedad o a una cita médica durante las horas escolares de un niño de quien el estudiante es
el padre con la custodia.
(7) Por razones personales justificables, incluyendo, pero no limitado a, una comparecencia en la corte, asistir a
un servicio funerario, en observación de un día festivo o ceremonia de su religión, asistir a un retiro religioso,
asistir a una conferencia de trabajo o asistir a una conferencia educativa en un proceso legislativo o jurídico
ofrecido por una organización sin fines de lucro cuando se solicite la ausencia por escrito por parte del padre o
tutor y sea aprobada por el director o un representante designado en conformidad con las normas uniformes
establecidas por la junta directiva.
(8) Para el propósito de servir como miembro de una mesa directiva de un precinto para una elección en
conformidad con la Sección 12302 del Código de Elecciones.
(9) Para el propósito de pasar tiempo con un miembro inmediato de la familia del estudiante, quien es un
miembro activo de los servicios uniformados, tal como lo define la Sección 49701, y ha sido llamado a servicio
militar para, está con permiso alejado de, o ha regresado inmediatamente de, despliegue a una zona de combate
o posición de apoyo en combate. Las ausencias otorgadas conforme a este párrafo deben autorizarse por un
periodo de tiempo que será determinado bajo el criterio del superintendente del distrito escolar.
(10) Para el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en ciudadano de
los Estados Unidos.
(b) Un estudiante ausente de la escuela bajo esta sección deberá permitírsele completar todos sus asignaturas
escolares y exámenes no hechos durante su ausencia que puedan ser razonablemente proporcionados y,
cuando sean completados satisfactoriamente dentro de un periodo de tiempo razonable, el estudiante deberá
recibir el crédito completo por ellos. El maestro de la clase de donde el estudiante está ausente, deberá
determinar que exámenes y asignaturas escolares deberán ser razonablemente equivalentes a, pero no
necesariamente idénticos a, los exámenes y asignaturas escolares que el estudiante no hizo durante la ausencia.
(c) Para propósitos de esta sección, la asistencia a un retiro religioso no deberá exceder cuatro horas por semestre.
(d) Las ausencias conforme a esta sección serán consideradas ausencias para calcular el promedio diario de
asistencia escolar y no deberá generar pagos proporcionales del estado.
(e) “Familia Inmediata,” como se utiliza en esta sección, tiene el mismo significado como se establece en la
Sección 45194, excepto que las referencias acerca del “empleado” en la presente deberán ser consideradas
como referencias para el “estudiante”.
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Quyền Hạn và Trách Nhiệm của Phụ Huynh/Học Sinh
SỬ DỤNG RƯỢU, MA TÚY, THUỐC LÁ, THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, VÀ TẨU/VAPES
Hội Đồng Quản Trị Học Khu Westminster tin rằng sử dụng rượu và các loại ma túy khác sẽ có hại đến khả năng của học sinh, cản trở
thành tựu của em về học vấn, gây tổn hại về thể chất và tinh thần, và đưa đến những hậu quả nghiêm trọng trong xã hội và luật pháp.
Học sinh nào sở hữu, bán và/hoặc sử dụng rượu hoặc các loại ma túy khác hoặc chất liệu dính líu đến ma túy, sẽ phải chịu những hình
thức kỷ luật có thể đưa đến đuổi học tạm thời hoặc vĩnh viễn.
Chương trình giáo dục ngăn ngừa sử dụng ma túy, rượu và thuốc lá, được khai triển trong toàn học khu, nhằm đáp ứng cho nhu cầu của
từng học sinh. Chương trình này bao gồm giảng dạy, trợ giúp, giới thiệu đến chương trình cai nghiện, khuyến khích/kỷ luật, sinh hoạt
khuyến khích cha mẹ/ giám hộ tham gia và phối hợp với các cơ quan, tổ chức thích ứng trong cộng đồng. (BP 5131.6)
Khu Học Chính Westminster là một học khu không hút thuốc. Các thứ bị nghiêm cấm gồm có bất cứ loại thuốc lá hoặc chất ni-cô- tin nào,
kể cả “chất bay hơi không phải là ni-cô-tin”, nhưng không giới hạn, như thuốc lá, xì-gà, xì-gà nhỏ, thuốc lá không có khói, thuốc hít, thuốc
nhai, thuốc lá có đinh hương, lá trầu, và các vật dụng để hút chất ni-cô-tin, ví dụ như thuốc lá điện tử, bình và ống để hút thuốc/hookahs,
và các loại vật dụng bốc hơi khác, có hoặc không có chất ni-cô-tin, hoặc bất kỳ loại nào giống như để hút thuốc. Có thể có trường hợp
ngoại lệ cho việc sử dụng hoặc sở hữu các loại sản phẩm có chất ni-cô-tin mua theo toa. Những sản phẩm như vậy bị nghiêm cấm tại các
trường học và các khu vực và trong các tòa nhà của học khu, trong các loại xe cộ và thiết bị của học khu, và trong mọi sinh hoạt do học
khu tổ chức. (H&SC 104420).
HIỆN DIỆN VÀ VẮNG MẶT
Hiện diện ở trường là điều bắt buộc đối với mọi học sinh. Học sinh phải khỏe mạnh và đi học đều đặn để có thể thành công. Niềm mong
muốn của chúng tôi là hỗ trợ và hợp tác để giúp quý vị đem lại thành công về mặt giáo dục cho con em. Liên kết với Văn Phòng Biện Lý
Quận Cam, chúng tôi muốn quý vị hiểu rõ những điều luật giáo dục bắt buộc phải chấp hành (đề mục 48260, 48264, 48290).
Giáo viên lớp của em sẽ quyết định xem bài làm và bài khảo sát nào có giá trị tương đương, nhưng không cần phải giống hệt với các bài
đã cho, trong thời gian em nghỉ học.
Được Phép Vắng Mặt: (EC 48205,48980) Học sinh được phép vắng mặt vì bị bịnh hoặc vì lý do cá nhân hợp lý. Con em sẽ được làm các
bài làm và bài kiểm tra trong thời gian nghỉ học. Xem bản đính kèm số 2 ghi đầy đủ khoản 48205…
Giảm Điểm/Mất Điểm về Học Vấn (EC 48205, 48980)
Học sinh không thể bị giảm điểm hoặc mất điểm về học vấn vì bất cứ lần vắng mặt hoặc các lần vắng mặt có phép nào, theo Luật Giáo
Dục khoản 48205.
Vắng Mặt Vì Lý Do Tôn Giáo (EC 46014, 48980) học sinh có thể nghỉ học để tham gia các sinh hoạt tôn giáo hoặc để học các lớp về đạo
đức và tôn giáo tại nơi thờ phượng hoặc tại một nơi phù hợp nào khác hoặc tại một nơi do tôn giáo lựa chọn, ở xa trường học, nếu phụ
huynh viết giấy đồng ý. Học sinh có thể nghỉ vì lý do này không quá bốn ngày trong một tháng.
Không Được Phép Nghỉ: nếu lý do là vì vấn đề thuốc men, nhức đầu, nghỉ đi chơi xa trong những ngày học, hiềm khích với học sinh khác,
trễ xe buýt, hư xe, người giữ trẻ, suyễn, bị chí trên hai (2) ngày, hoặc “mệt”. Trách nhiệm của cha mẹ là phải xác minh lý do nghỉ của con
em trong vòng 5 ngày, nếu không sẽ bị ghi là vắng mặt không phép.
Dịch Vụ Y Tế Bảo Mật (EC 46010.1) Học sinh lớp 7-12 có thể nghỉ học vì lý do có các dịch vụ y tế bảo mật, không cần sự đồng ý của phụ
huynh/giám hộ.
Điều Luật Giáo Dục đề mục 48260 ghi rằng:
1. Theo luật, học sinh được xem là trốn học nếu nghỉ 3 lần không phép; với 4 lần nghỉ không phép là liên tiếp trốn học và với 5 lần
nghỉ không phép là có thói quen trốn học.
2. Thiếu mất trên ba mươi (30) phút của bài giảng trong ngày học (sáng hoặc trưa) được xem là trốn học với lý do không chính
đáng.
Xin quý vị hiểu rõ là Luật Tiểu Bang California (Điều Luật Giáo Dục 48290) xác định rằng phụ huynh nào không bảo đảm cho con em đến
trường đều đặn là phạm luật và cũng bị truy tố theo Điều Khoản (Article) 6.
Nếu con em vắng mặt nhiều ngày với lý do không chính đáng, quý vị sẽ được mời đến họp với Biện Lý Quận Cam và/hoặc được đề nghị
ra Hội Đồng Duyệt Xét Điểm Danh Học Sinh của Học Khu (gọi tắt là SARB).
GHI CHÚ: Học sinh với cam kết SARB, PHẢI chấp hành Bản Cam Kết của SARB. Cam Kết SARB phải được ưu tiên chấp hành
trên cả những điều khoản ghi ở trên. Cam Kết SARB có giá trị vô hạn định và có hiệu lực từ năm này sang năm khác.
CHỌN TRƯỜNG (EC48980)
Học khu phải thông báo cho phụ huynh/giám hộ của học sinh những cách thức khác nhau có sẵn, về việc lựa chọn trường học cho con
em. Những chọn lựa này khác với cách thức theo học tại trường học ấn định trong khu vực cư ngụ của phụ huynh/giám hộ.
Những chọn lựa này bao gồm việc chọn trường trong học khu nơi đang cư ngụ (intradistrict transfer), chọn trường trong học khu khác
(interdistrict transfer), chọn trường dựa trên việc làm của phụ huynh, “học khu được lựa chọn” nếu được Hội Đồng Quản Trị quyết định,
và việc ghi danh của học khu theo Luật Ghi Danh Vào Trường Chọn Lựa/Open Enrollment Act, như đã ghi rõ.
Chọn Trường Trong Học Khu Nơi Phụ Huynh/Giám Hộ Cư Ngụ
Luật (EC § 35160.5 (b) (1) yêu cầu ban quản trị của mỗi học khu thiết lập chính sách cho phép phụ huynh/giám hộ được chọn trường
cho con em, bất kể hiện đang cư ngụ tại đâu trong khu vực của học khu. Luật pháp hạn chế sự lựa chọn trong một học khu như sau:
• Học sinh cư ngụ trong khu vực trường học được ưu tiên hơn các học sinh không cư ngụ trong khu vực của trường học.
• Trong trường hợp số học sinh xin chuyển nhiều hơn số chỗ còn trống của trường, việc chọn lựa sẽ “theo ngẫu nhiên và không
thiên vị”, điều này có nghĩa là học sinh được chọn giống như xổ số, không phải là nộp trước được trước. Học khu không được
dùng thành quả về học vấn hoặc thành tựu về thể thao làm lý do chấp thuận hoặc từ chối việc chuyển trường.
• Mỗi học khu phải quyết định số chỗ còn trống tại mỗi trường để học sinh điền đơn xin chuyển. Mỗi học khu cũng có quyền duy trì
sự quân bình thích hợp về chủng tộc và sắc tộc giữa các trường, có nghĩa là học khu có thể từ chối một đơn xin chuyển trường
nếu điều này có thể làm mất quân bình hoặc khiến cho học khu không theo đúng được một chương trình theo lệnh của tòa án
hoặc không phân biệt chủng tộc theo thiện nguyện.
• Học khu không bắt buộc cung cấp trợ giúp về phương tiện chuyên chở cho một học sinh chuyển trường trong học khu.
• Nếu đơn xin chuyển trường bị từ chối, phụ huynh/giám hộ không phải đương nhiên có quyền khiếu nại. Tuy nhiên, học khu có
thể tự quyết định cho phụ huynh/giám hộ được làm đơn khiếu nại.
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Chọn Trường Ngoài Học Khu Nơi Phụ Huynh/Giám Hộ Cư Ngụ
Đơn Xin Chuyển Học Khu/Interdistrict Transfers (tùy học khu quyết định)
Luật (EC § 46600 đến 46607) cho phép hai hoặc nhiều ban quản trị trường học thỏa thuận cho phép một hoặc nhiều học sinh chuyển
trường giữa các học khu. Thỏa thuận này phải ghi thật rõ ràng thời hạn và điều kiện về việc chấp thuận hoặc từ chối đơn xin chuyển
trường. Học khu nơi phụ huynh/giám hộ cư ngụ có thể ấn định thời hạn cho phép riêng, nằm trong thời hạn của thỏa thuận hoặc chính
sách của học khu, cho việc chuyển trường và thời hạn nộp đơn. Việc cho phép có giá trị do học khu có trường xin chuyển đến. Luật
chuyển trường từ học khu này sang học khu khác còn có những điều sau:
• Cả hai học khu, học khu nơi cư ngụ và học khu xin chuyển đến, nên thận trọng duyệt xét vấn đề giữ trẻ của học sinh. Một học
sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 6, được chuyển trường vì vấn đề người giữ trẻ, có thể không cần nộp đơn lại, trừ khi em
không còn cần dịch vụ giữ trẻ trong học khu nữa. Các học khu nên cho phép bất cứ học sinh nào được học tại học khu mới hoặc
học khu trung học, nơi có trường tiểu học cho đến lớp 12, tùy từng trường hợp.
• Nếu đơn xin chuyển trường bị bác, phụ huynh/giám hộ có thể làm đơn khiếu nại lên Hội Đồng Giáo Dục Quận. Luật pháp ấn định
khoảng thời gian điền đơn khiếu nại và thời gian để Hội Đồng Giáo Dục Quận quyết định.
• Không có học khu nào phải cung cấp phương tiện chuyên chở cho một học sinh chuyển đến trường trong học khu.
Chuyển Trường Vì Nơi Làm Việc Của Phụ Huynh
Theo luật EC 48204 (b), một học khu có thể cho phép học sinh theo học tại trường mà một hoặc cả hai phụ huynh/giám hộ làm việc
trong phạm vi của học khu, ít nhất là 10 giờ đồng hồ trong tuần lễ đi học, hoặc nếu học sinh ở tại nơi làm việc của phụ huynh, nằm bên
ngoài ranh giới của học khu thuộc nơi cư ngụ, ít nhất là 3 ngày trong môt tuần lễ đi học. Khi đã được theo học tại trường này, học sinh
không phải làm đơn xin lại nếu phụ huynh/giám hộ vẫn tiếp tục làm việc trong phạm vi của học khu. Một học khu không bắt buộc phải
chấp thuận đơn xin chuyển trường trong trường hợp này, nhưng một học sinh có thể không bị từ chối vì lý do chủng tộc, sắc tộc, giới
tính, lợi tức của phụ huynh, thành quả học vấn, hoặc vì bất cứ cân nhắc nào có tính “tùy tiện”. Các điều khoản khác của luật (EC
48204b) bao gồm:
● Một trong hai học khu: nơi phụ huynh/ giám hộ cư ngụ hoặc nơi làm việc, có thể từ chối việc chuyển học khu nếu xác định là không có
ảnh hưởng tiêu cực đến lịnh của tòa án hoặc kế hoạch không phân biệt chủng tộc theo thiện nguyện.
● Học khu nơi phụ huynh/giám hộ làm việc có thể không nhận đơn xin chuyển học khu nếu xác định rằng phí tổn về giáo dục cho học
sinh nhiều hơn số tiền nhận được từ liên bang dành cho học sinh này.
● Có giới hạn đặt ra (dựa trên toàn thể số ghi danh) cho số học sinh được chuyển đi trong bất cứ một niên học nào, trừ khi học khu
chuyển đi nhận số học sinh chuyển đến nhiều hơn.
● Không thể làm đơn khiếu nại khi đơn xin chuyển học khu bị từ chối. Tuy nhiên, học khu từ chối việc chuyển đến nên viết thư giải thích
cho phụ huynh/giám hộ lý do từ chối đơn xin chuyển học khu.
● Khi học sinh được theo học tại trường dựa trên chỗ làm việc của một hoặc hai cha mẹ, nằm trong phạm vi của học khu và học sinh
được ghi danh vào trường trong một học khu có phạm vi bao gồm nơi làm việc của một hoặc cả hai cha mẹ hoặc giám hộ, em không
phải làm đơn xin tiếp tục học tại trường thuộc học khu đó vào năm học kế tiếp, học khu sẽ cho phép em theo học hết lớp 12 nếu một
hoặc cả hai cha mẹ hoặc giám hộ vẫn còn làm việc trong phạm vi của học khu, tùy từng trường hợp.
Học Khu Được Chọn Lựa
Học Khu Westminster không phải là một “học khu được lựa chọn”.
Luật (EC §§48300 đến 48318) cho phép, nhưng không bắt buộc, mỗi học khu phải là “học khu được lựa chọn”—nghĩa là, một học khu
chấp thuận học sinh chuyển đến từ học khu khác dưới danh nghĩa là một giải pháp. Hội đồng quản trị học khu khi quyết định là một “học
khu được lựa chọn” phải xác định được số học sinh được chấp thuận theo loại này mỗi năm và bảo đảm số học sinh được chọn “theo
ngẫu nhiên và không thiên vị”, giống như xổ số. Học sinh có thể lấy đơn xin chuyển sang “học khu được lựa chọn” vào ngày 1 tháng
Giêng của niên học trước. Các điều khoản khác còn có:
● Học khu được lựa chọn hoặc học khu nơi cư ngụ có thể từ chối đơn nếu việc này có ảnh hưởng tiêu cực đến sự cân bằng về chủng
tộc và sắc tộc trong học khu, hoặc kế hoạch do án lịnh hoặc phân biệt tự ý. Học khu nơi cư ngụ cũng có thể hạn chế số học sinh xin
chuyển đi học khu khác mỗi năm đến một số phần trăm nào đó của tổng số học sinh ghi danh, tùy theo học khu lớn hoặc nhỏ.
● Học khu được chọn lựa có thể không cấm việc chuyển trường dựa trên phí tổn thêm về việc giáo dục cho học sinh nhưng có thể cấm
việc chuyển trường nếu học khu phải có thêm chương trình mới, ngoại trừ việc học khu được lựa chọn có thể không từ chối đơn xin
chuyển trường của học sinh có nhu cầu đặc biệt và học sinh đang học Anh Ngữ.
● Không một học sinh nào đang theo học tại trường hoặc đang cư ngụ trong khu vực của trường có thể bị buộc phải rời trường để
nhường chỗ cho học sinh từ nơi khác chuyển đến dưới điều khoản này.
● Học sinh có anh chị em hiện đang theo học tại “học khu được chọn lựa” phải được ưu tiên chuyển đến. Con em của giới quân đội
cũng phải được ưu tiên.
● Cha mẹ/giám hộ có thể yêu cầu xin phương tiện chuyên chở nằm trong phạm vi của “học khu được lựa chọn.” Học khu có thể chỉ
cung cấp phương tiện chuyên chở đến nơi đã được chấp thuận trước đây.
Phần tóm lược về trường học thay thế ghi trên có sẵn cho phụ huynh/giám hộ và con em có ý định chuyển trường, cung cấp khái lược
của luật pháp áp dụng cho mỗi trường hợp thay thế. Bất cứ phụ huynh/giám hộ nào muốn có thêm chi tiết về những chọn lựa này, chính
sách hoặc thủ tục của học khu, thời điểm nộp đơn xin chuyển trường, nên liên lạc với học khu nơi cư ngụ, hoặc học khu nơi muốn
chuyển đến.
Ghi Danh Theo Trường Chọn Lựa
Luật (EC §48350 et seq.) cho phép phụ huynh/giám hộ của một học sinh đang theo học tại một trường có thành quả thấp, theo định nghĩa,
được nộp đơn ghi danh vào một trường trong học khu cho phép chọn lựa trường, theo định nghĩa. Các điều khoản khác gồm:
•
Đơn xin chuyển trường phải do phụ huynh nộp cho học khu trước ngày 1 tháng Sáu của niên học trước niên học muốn xin
chuyển. Hạn nộp đơn không áp dụng cho phụ huynh trong giới quân đội và được thuyên chuyển đến khu vực mới trong vòng 90
ngày trước khi nộp đơn.
•
Đơn xin chuyển có thể là xin chuyển trường hoặc vào chương trình đặc biệt nào đó trong học khu.
•
Học sinh có thể ghi danh vào học trường chọn lựa trong niên học ngay sau khi đơn xin chuyển trường được chấp thuận.
•
Học khu cho ghi danh theo trường chọn lựa có thể thành lập khoảng thời gian ghi danh ưu tiên cho học sinh cư ngụ trong học
khu trước khi nhận đơn xin chuyển trường.
•
Học khu nơi học sinh cư ngụ hoặc học khu nơi học sinh muốn chuyển đến có thể từ chối học sinh hoặc hạn chế số học sinh xin
chuyển đến nếu ban quản trị học khu xác định việc chuyển trường sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến một án lịnh hoặc một kế hoạch
phân biệt tự nguyện, sự cân bằng về chủng tộc và sắc tộc trong học khu.
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Học sinh cư ngụ tại khu vực một trường học trong học khu không cần phải nộp đơn xin tiếp tục được học tại trường.
Học sinh nộp đơn xin chuyển trường có thể có những ưu tiên được chấp thuận như sau:
a. Ưu tiên một cho học sinh nào đã có anh chị em đang theo học tại trường xin chuyển đến
b. Ưu tiên hai cho học sinh từ trường được xếp vào chương trình phải cải tiến hạng 1 (có điểm thấp nhất)
c. Nếu số học sinh xin chuyển vượt quá số chỗ cho phép trong trường, một cuộc xổ số sẽ được thực hiện trong nhóm ưu
tiên nói trên (a) và (b), cho đến khi vừa đủ số chỗ trống của trường.
•
Những đơn nộp trước cho trường học trong một học khu cho phép chọn trường sẽ không được chấp thuận nếu vì việc chuyển
trường mà phải chuyển học sinh cư ngụ trong khu vực của trường này hoặc học sinh đã đang theo học tại trường.
•
Một học sinh khi được chấp thuận cho chuyển trường theo lựa chọn được xem như là học sinh cư ngụ trong khu vực của trường.
Con Em của Gia Đình Quân Đội (EC48301)
Một học khu thuộc khu vực cư ngụ có thể không ngăn cấm việc chuyển một học sinh có phụ huynh đang thi hành phận sự, đến một
trường thuộc bất cứ học khu nào, nếu học khu đó chấp thuận đơn xin chuyển của phụ huynh. Học sinh có cha mẹ đang thi hành phận sự
trong quân ngũ phải tuân theo các điều kiện về cư trú để đi học nếu cha mẹ sẽ di chuyển hoặc đang đợi để chuyển đến một nơi đóng
quân, trong phạm vi của học khu, trong khi thi hành phận sự theo lệnh chính thức của quân đội.
•
•

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT ASBESTOS
Nhận định được mối nguy hiểm gây hại cho sức khỏe xuất phát từ chất asbestos có trong các tòa nhà công cộng, Học Khu duy trì một
kế hoạch hoàn chỉnh, cập nhật kiểm tra chất asbestos có trong các loại vật liệu xây cất ở trường học và tại Văn Phòng của Học Khu.
(CFR 40, § 763.93) Kế hoạch kiểm tra asbestos cập nhật cho mỗi trường học có sẵn tại Văn Phòng Học Khu.
KIỂM TRA NGÀY SANH VÀ GHI DANH VÀO MẪU GIÁO
Luật Tiểu Bang California yêu cầu phải kiểm tra ngày sanh của học sinh khi ghi danh vào mẫu giáo và lớp một. Những giấy tờ hợp pháp
về tuổi là giấy khai sanh, giấy rửa tội, sổ thông hành, giấy nhập cư, hồ sơ kinh thánh. Để được vào lớp mẫu giáo, học sinh phải được năm
(5) tuổi trước hoặc vào ngày 1 tháng Chín của năm học hiện tại. Trẻ em nào được năm tuổi trong khoảng ngày 2 tháng Chín đến ngày 2
tháng Mười Hai sẽ phải vào lớp mẫu giáo chuyển tiếp, năm đầu tiên của chương trình mẫu giáo hai năm (Luật Giáo Dục Đề Mục 48000).
Để được vào lớp một, học sinh phải được sáu (6) tuổi trước hoặc vào ngày 1 tháng Chín của năm học hiện tại. (Luật Giáo Dục Đề Mục
48010)
BẮT NẠT/UY HIẾP TRÊN MẠNG-CYBERBULLING (BP5131.2)
Hội Đồng Quản Trị nhận thấy việc bắt nạt ảnh hưởng nguy hại đến việc học và sự hiện diện của học sinh và mong muốn cung cấp môi
trường học an toàn, bảo vệ học sinh khỏi bị nguy hại về thể chất và tinh thần. Không một học sinh hoặc nhóm học sinh nào, qua thể chất,
văn bản, lời nói, hoặc bất cứ cách thức nào khác, quấy nhiễu, quấy nhiễu về tình dục, đe dọa, hăm dọa, uy hiếp trên mạng, gây thương
tích cho cơ thể, hoặc bạo động thù ghét, đến một học sinh hoặc một nhân viên trường học khác. Uy hiếp trên mạng bao gồm việc truyền
tải hoặc tạo ra việc liên lạc nào đó, sách nhiễu, đe dọa trực tiếp, hoặc các loại “text”, âm thanh, hoặc hình ảnh có hại khác trên Internet,
phương tiện truyền thông, hoặc các loại kỹ thuật khác sử dụng điện thoại, computer hoặc bất cứ một vật dụng vô tuyến/wireless. Uy hiếp
trên mạng còn bao gồm việc sử dụng trương mục điện tử của một người khác và danh tánh của người đó để gây thương tổn cho danh dự
của cá nhân đó. Bất cứ học sinh nào tham gia vào việc uy hiếp ngay tại trường học hoặc bên ngoài trường học sẽ bị kỷ luật, có thể gồm
cả bị đuổi học tạm thời hoặc vĩnh viễn, tùy theo chính sách và luật lệ của học khu.
Học Khu ngăn cấm việc bắt nạt. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, kỳ thị, sách nhiễu, uy hiếp và bắt nạt dựa trên những đặc tính
thực sự hoặc được cho là, đề ra trong Luật Hình Sự khoản 422.55 và Luật Giáo Dục khoản 220, và khuyết tật, phái tính, nhận định phái
tính, thể hiện phái tính, quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng giới tính, hoặc hợp tác với một cá nhân hoặc với một nhóm người có
một hoặc nhiều hơn những tính chất thực sự được xem là vậy. Bắt nạt được định nghĩa trong Luật Giáo Dục khoản 48900 (r)
TÁC PHONG TRÊN XE BUÝT (BP3542) (C.C.R. Title 5, Sec.14103)
Học sinh đi trên xe buýt được đặt dưới quyền và trách nhiệm trực tiếp của tài xế xe buýt. Tài xế phải có trách nhiệm đối với hành vi của
học sinh trong lúc ở trên xe buýt hoặc trong lúc dắt em qua đường, hoặc xa lộ. Tài xế không được yêu cầu bất cứ học sinh nào xuống xe
ở dọc đường, giữa khoảng cách nhà và trường học hoặc trên tuyến đường đến một nơi nào khác. Học sinh nào thường xuyên có những
hành vi vô kỷ luật tiếp diễn hoặc liên tục không chịu tuân lệnh tài xế sẽ bị từ chối không cho đi xe buýt.
Nội Quy An Toàn Khi Đi Xe Buýt
1. Đến trạm xe buýt đúng giờ và đứng tại nơi an toàn, yên lặng chờ xe buýt.
2. Bước lên xe buýt và xuống xe một cách trật tự và đi thẳng đến chỗ ngồi.
3. Luôn luôn phải chấp hành những chỉ dẫn của tài xế.
4. Ngồi yên tại chỗ trong khi xe buýt đang chạy.
5. Không thò chân hoặc để đồ dùng làm cản trở lối đi trên xe buýt.
6. Luôn luôn không được thò đầu hoặc đưa tay ra ngoài xe buýt.
7. Ồn ào hoặc có hành vi làm chia trí tài xế có thể gây ra những rủi ro ảnh hưởng đến sự an toàn. Nói lớn, cười đùa, la hét, hát, huýt
gió, xô đẩy, ném đồ vật, hút thuốc, ăn, uống, đứng dậy và đổi chỗ ngồi là những hành vi được triệt để ngăn cấm và có thể đưa
đến hậu quả là mất quyền lợi được đi xe buýt.
8. Học sinh không được đem theo thú vật hoặc sâu bọ lên xe buýt.
9. Không bao giờ được băng qua đường khi thấy xe buýt đang tiến đến gần hoặc đang đậu tại trạm chờ. Chỉ được băng qua
đường khi tài xế dắt em qua đường.
Học sinh nào đi xe buýt mà không chấp hành những nội quy ghi trên sẽ phải báo cho hiệu trưởng biết. Hiệu trưởng sẽ xác định mức độ
nghiêm trọng của hành vi vô kỷ luật và sẽ bị kỷ luật một cách thích đáng. Trong mọi trường hợp không chấp hành kỷ luật, học sinh (đi xe
buýt) và cha mẹ/người giám hộ sẽ nhận được thông báo và cảnh cáo. Trong trường hợp học sinh vi phạm nghiêm trọng hoặc liên tục vi
phạm, học sinh sẽ không được phép đi xe buýt nữa, trong một khoảng thời gian do hiệu trưởng ấn định, hoặc cho đến hết thời gian còn lại
của niên học. (BP 5131.1)
BÀI KIỂM TRA VỀ VIỆC HỌC VÀ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA CAASPP (5CCR 852)
Học sinh lớp 3-8 và lớp 11 sẽ làm bài khảo sát của tiểu bang hàng năm vào mùa Xuân. Phụ huynh có thể viết giấy xin nhà trường miễn
cho con em không làm bất kỳ phần nào hoặc toàn thể các phần của bài kiểm tra CAASPP mỗi năm.
ĐIỆN THOẠI CẦM TAY
Nếu học sinh vi phạm Chính Sách Sử Dụng Kỹ Thuật Được Chấp Thuận, điện thoại cầm tay sẽ bị tịch thu. Nhân viên tịch thu điện thoại
cầm tay theo chính sách này phải có cách thức hợp lý ghi tên và giữ gìn điện thoại cầm tay, và đưa cho hiệu trưởng ngay khi phận sự cho
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phép. Điện thoại cầm tay sẽ được trả/giao lại cho phụ huynh hoặc giám hộ sau khi học sinh đã thi hành hình thức kỷ luật được áp dụng.
Gửi một lời nhắn tục tĩu hoặc hăm dọa đến một người khác qua điện thoại cầm tay hoặc một dụng cụ điện tử để liên lạc là có tội.
(PC653m)
TƯỜNG TRÌNH NHỮNG VỤ TRẺ EM BỊ NGƯỢC ĐÃI
Luật pháp yêu cầu tất cả nhân viên trường học, đã được huấn luyện để nhận định trẻ em bị ngược đãi, phải báo ngay tức thời cho một cơ
quan bảo vệ trẻ em khi biết hoặc nghi ngờ là đứa trẻ bị ngược đãi. Tất cả phụ huynh được quyền biết chi tiết và thủ tục tường trình có ghi
trong Luật Lệ Điều Hành Học Khu 5141.4b. Khi một trẻ em được giao cho một viên chức công quyền trông nom vì lý do nghi ngờ em bị
ngược đãi, Học Khu sẽ không thông báo cho phụ huynh hoặc giám hộ như những trường hợp khác khi đứa trẻ cần được rời khỏi trường.
Học Khu sẽ chỉ cung cấp cho viên chức công quyền này địa chỉ và số điện thoại của phụ huynh/giám hộ của đứa trẻ. Nếu phụ huynh gọi
điện thoại hoặc đích thân đến trường, nhà trường sẽ cho biết tên của nhân viên xã hội hoặc viên chức công quyền. (AR 5141.4d)
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY – SỨC KHỎE (EC 51240) Nếu bất cứ phần nào trong chương trình giảng dạy về sức khỏe mâu thuẫn với
việc học hỏi và niềm tin về tôn giáo của quý vị, quý vị có thể viết giấy yêu cầu cho con em không tham dự phần giảng dạy này.
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY – KHOA HỌC (EC 51550, 51554, 51555, 51820, 51201.5d, 51229.8)
Phụ huynh phải được thông báo bằng văn bản trước khi giảng dạy trong lớp các bài học có miêu tả, minh họa hoặc thảo luận về các cơ
quan của con người hoặc các cơ quan sinh sản cùng những chức năng hoặc tiến trình của những bộ phận này. Phụ huynh cũng phải
được thông báo trước bằng văn bản, ít nhất là 15 ngày, trước khi giảng dạy các bài học về bịnh hoa liễu hoặc AIDS. Phụ huynh có thể
yêu cầu cho con em không tham dự những bài giảng này. Phụ huynh được duyệt xem trước các tài liệu giảng dạy về những bài học này.
Phụ huynh cũng có thể không cho con em tham gia chương trình trẻ em bị ngược đãi (W/C 18976.5)
CHÍNH SÁCH KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM
Ban Quản Trị quyết tâm cung cấp một môi trường giáo dục an toàn, hỗ trợ, tích cực cho học sinh học hỏi và chuẩn bị cho các em là công
dân có trách nhiệm bằng cách phát huy tính tự kỷ luật và trách nhiệm cá nhân. Ban Quản Trị tin rằng những kỳ vọng về hạnh kiểm của
học sinh, việc sử dụng các phương pháp điều hành hữu hiệu ở trường và lớp học, cung cấp việc hỗ trợ thích ứng, và việc tham gia của
phụ huynh, có thể giảm thiểu tối đa nhu cầu cần đến các biện pháp kỷ luật, khiến học sinh không được học, là biện pháp sửa đổi những
hành vi không ngoan của học sinh. Học sinh có hành vi không thích hợp hoặc vi phạm những điều liệt kê trong Điều Luật Giáo Dục của
tiểu bang và nằm trong chính sách của học khu, sẽ bị đuổi học tạm thời, chuyển sang trường khác, và/hoặc bị đuổi học ra khỏi học khu.
Mỗi trường học có nội quy riêng về việc kỷ luật học sinh. Xin liên lạc với văn phòng trường học nếu muốn có bản sao về nội quy này. (EC
35291). Phụ huynh nên nhắc nhở con em là luật pháp, trường học hoặc học khu sẽ không dung tha bất kỳ hành vi nào gây nguy hại cho
sự an toàn của khuôn viên trường học hoặc phá rối môi trường học hỏi. Xin thảo luận với con em về những hình thức kỷ luật do những
hành vi không thích hợp gây ra.
Hội Đồng Quản Trị Học Khu có chính sách cho phép các giáo viên yêu cầu phụ huynh/giám hộ có con em bị đuổi học tạm thời bởi một
giáo viên, phải đến tham dự một phần của ngày học trong lớp học của con em. Chủ nhân những nơi làm việc không được quyền đuổi việc
hoặc có thái độ kỳ thị, phân biệt đối với nhân viên vì người này phải nghỉ làm để đáp ứng với yêu cầu này. (Luật Giáo Dục 48900)
Những Lý Do Đưa Đến Việc Tạm Thời Đuổi Học và Đuổi Học Vĩnh Viễn (Điều Luật Giáo Dục 48900)
Học sinh có thể bị đuổi học tạm thời và/hoặc vĩnh viễn nếu vi phạm bất cứ một hoặc tất cả các lý do sau đây:
a. Gây ra, âm mưu gây ra, hoặc đe dọa gây tổn thương cho thân thể người khác; cố ý sử dụng sức mạnh và bạo lực đối với người
khác, trừ trường hợp vì lý do tự vệ.
b. Giữ, bán, hay cung cấp bất cứ loại súng, dao, chất nổ, hay bất cứ vật gì nguy hiểm, trừ khi trong trường hợp sở hữu những loại này,
học sinh có giấy cho phép của một nhân viên có bằng cấp trong trường, giấy cho phép này đã được sự chấp thuận của hiệu trưởng
hoặc người thay quyền cho hiệu trưởng.
c. Sở hữu một cách bất hợp pháp, dùng, bán hay cung cấp, hoặc đang dưới sự ảnh hưởng của bất cứ các chất liệu nào liệt kê trong
Chương 2 (bắt đầu với Điều Khoản 11053) của Phần 10 Điều Luật Bảo Vệ Sức Khỏe và An Toàn, thức uống có chất rượu hoặc bất
cứ chất độc hại gây say nào.
d. Cung cấp một cách bất hợp pháp, dàn xếp hoặc điều đình để bán bất cứ các chất liệu nào trong phạm vi phải được kiểm soát liệt kê
trong Chương 2 (bắt đầu với Điều Khoản 11053) của Phần 10 Điều Luật Bảo Vệ Sức Khỏe và An Toàn, thức uống có chất rượu hoặc
chất độc hại, gây say, và sau đó bán, cung cấp, hoặc mặt khác, cung cấp cho bất cứ ai một thứ khác như nước, chất lỏng, đặc,
nhưng chế biến thành chất phải được kiểm soát, rượu, hoặc, chất độc hại, gây say nào khác.
e. Đã vi phạm hoặc dự mưu trộm cắp hoặc cướp giựt.
f. Đã gây hoặc dự mưu gây thiệt hại cho tài sản của nhà trường hay của cá nhân ai.
g. Ăn cắp hoặc dự mưu ăn cắp tài sản của nhà trường hay của bất cứ ai.
h. Sở hữu hay sử dụng thuốc lá, hay bất cứ sản phẩm có chất thuốc lá hay chất ni-cô-tin, bao gồm, nhưng không giới hạn, các vật dụng
điện tử có chất ni-cô-tin như thuốc lá điện tử, vape sticks, hookahs (có hoặc không có ni-cô-tin ) hoặc bất kỳ một vật dụng nào khác
sử dụng giống như thuốc lá, xì-gà, xì-gà nhỏ, thuốc lá quấn nhỏ, thuốc lá không có khói, thuốc hít, thuốc nhai và trầu. Tuy nhiên, điều
này không cấm sử dụng hoặc sở hữu những sản phẩm có toa của học sinh.
i. Có hành động thô tục hoặc sử dụng những ngôn từ tục tĩu và thô bạo
j. Sở hữu hay cung cấp một cách bất hợp pháp, hay dàn xếp bán bất cứ loại vật dụng hút ma túy nào như đã được định nghĩa trong
Điều Khoản 11014.5 của Luật Sức Khỏe và An Toàn.
k. Cản trở các hoạt động nhà trường hoặc cố ý chống đối những người có thẩm quyền như giám thị, giáo chức, các cấp lãnh đạo, nhân
viên nhà trường hoặc bất cứ cộng sự viên nào đang thi hành công tác trong trường.
l. Với sự ý thức, đã đón nhận tài sản bị đánh cắp của trường hoặc của cá nhân.
m. Sở hữu súng giả. Trong phần này, “súng giả” có nghĩa là giống y như súng thật, người nhìn thấy sẽ tưởng là súng thật.
n. Thực hiện hoặc có ý định tấn công về tình dục như đã được định nghĩa trong Bộ Hình Luật hoặc hành hung vì lý do tình dục như đã
định nghĩa trong Bộ Hình Luật.
o. Tấn công, hăm dọa, hoặc áp đảo một học sinh làm nhân chứng trong một vụ thưa gửi, hoặc làm nhân chứng trong việc tiến hành kỷ
luật của trường, với ý định ngăn cản không cho học sinh này ra làm chứng, hoặc để trả thù học sinh này, hoặc cả hai.
p. Đề nghị, sắp xếp bất hợp pháp để bán, điều đình bán, hoặc đã bán thuốc theo toa.
q. Tham gia, hoặc dự tính tham gia vào những trường hợp sách nhiễu, áp bức như Đề Mục Giáo Dục 32050 định nghĩa.
r. Tham gia một hành động bắt nạt, uy hiếp, bao gồm nhưng không giới hạn, bắt nạt bằng phương tiện điện tử, như đã được định nghĩa
trong phụ khoản (f) và (g) của Điều Luật 32261, trực tiếp gây cho một học sinh hoặc nhân viên nhà trường.
a. Bắt nạt có nghĩa là bất kỳ hành động nghiêm trọng hoặc liên quan đến thể chất hoặc bằng lời nói hoặc tác phong, bao gồm
việc giao tiếp bằng văn bản hoặc bằng phương tiện điện tử, trực tiếp đến một hoặc nhiều học sinh, hành động này có thể
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được tiên đoán một cách hợp lý sẽ gây ảnh hưởng cho một học sinh sợ hãi bị gây hại cho bản thân hoặc cho đồ dùng/tài sản
của em; gây ra thiệt hại đủ để ảnh hưởng đến tinh thần hoặc thể chất của em; hoặc đủ để gây ra cản trở việc học hoặc khả
năng tham gia hoặc được nhận lợi ích từ các dịch vụ, sinh hoạt, hoặc các đặc quyền do trường học cung cấp.
b. Hành động điện tử có nghĩa là truyền đi hoặc tạo ra việc giao tiếp bằng vật dụng điện tử, trong hoặc ngoài khuôn viên trường
học, bao gồm, nhưng không giới hạn, một lời nhắn, text, âm thanh, hình ảnh, hoặc đăng tải trên mạng website Internet, bằng
các phương tiện vật dụng điện tử, bao gồm, nhưng không giới hạn, điện thoại, điện thoại cầm tay, hoặc bất cứ một vật dụng
truyền tin vô tuyến, máy điện toán, hoặc pager. Việc đăng tải trên mạng Internet có thể bao gồm, nhưng không giới hạn,
đăng tải hoặc tạo ra một trang “burn page” hoặc dùng hồ sơ/profile giả danh hoặc giả mạo với mục đích gây ra bất kỳ ảnh
hưởng do bị bắt nạt được nêu ra ở trên cho một học sinh.
Hăm dọa khủng bố nhân viên trường học và/hoặc tài sản nhà trường. (Luật Giáo Dục Khoản 48900.7)
Trợ giúp hoặc xúi giục hoặc dự tính gây tổn thương về thể chất cho người khác.

Một học sinh lớp 4-12 có thể bị đuổi học tạm thời hoặc đề nghị đuổi vĩnh viễn nếu được xác định là đã có những hành động như sau:
•
Sách nhiễu về tình dục như đã định nghĩa trong Điều Luật Giáo Dục Khoản 212.5 (Luật Giáo Dục 48900.2)
•
Gây ra, có ý định gây ra, hăm dọa gây ra, hoặc tham gia vào một hành động thù ghét bạo động, được định nghĩa theo Luật
Giáo Dục 233 (Luật Giáo Dục 48900.3).
•
Cố ý sách nhiễu, đe dọa, hoặc hăm dọa nhân viên hoặc học sinh của học khu, nghiêm trọng hoặc liên quan đủ gây ảnh
hưởng đến việc gián đoạn bài làm trong lớp, làm mất trật tự, và xâm phạm quyền hạn của nhân viên và học sinh trường học
do việc tạo ra một môi trường giáo dục bị đe dọa hoặc thù địch (Luật Giáo Dục 48900.4).
•
Hành hung hoặc ẩu đả nhân viên trường học.
Điều Luật Giáo Dục Khoản 48915 bắt buộc đuổi học vĩnh viễn một năm học cho những hành động sau:
•
Sở hữu, bán, hoặc cung cấp một loại súng.
•
Khua dao trước mặt một người khác.
•
Bán bất hợp pháp một loại chất liệu được kiểm soát.
•
Thực hiện hoặc có ý định uy hiếp tình dục.
•
Sở hữu một loại chất nổ.
Một học sinh có thể bị đuổi học tạm thời hoặc vĩnh viễn vì bất kỳ hành động nào nêu trên, trong các sinh hoạt học đường hoặc các ngày
học, tại bất cứ trường học nào của học khu hoặc trong bất cứ các học khu khác, bất cứ lúc nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các nơi
sau đây: (Luật Giáo Dục 48900(s))
1. Trong trường học
2. Trong lúc đến trường hoặc từ trường về nhà
3. Trong giờ ăn trưa, ở trong trường hoặc ngoài trường
4. Trong lúc, trên đường tới, hoặc trên đường về, từ một sinh hoạt do trường học bảo trợ
GÂY GIÁN ĐOẠN TRONG LỚP HỌC
Tại một nơi có nhân viên trường học đang làm việc, nếu phụ huynh, giám hộ, hoặc bất cứ người nào khác có những hành vi gây gián
đoạn cho lớp học hoặc những sinh hoạt liên quan đến chương trình giáo dục, hoặc có dấu hiệu bị ảnh hưởng vì chất liệu, đều bị kết tội vi
phạm luật pháp. Phụ huynh, giám hộ hoặc người nào khác phải ghi tên tại văn phòng trường trước khi được vào lớp học (EC 44811).
Thăm Viếng Lớp Học (AR 1250)
Để bảo đảm là việc thăm viếng lớp học không gây gián đoạn cho việc giảng dạy, những thủ tục sau đây phải được chấp hành:
1. Phụ huynh phải xin lấy hẹn với hiệu trưởng hoặc người đại diện hiệu trưởng, 24 giờ đồng hồ trước ngày giờ muốn thăm viếng lớp.
2. Giáo viên dạy lớp phải được thông báo trước về việc thăm lớp.
3. Người viếng thăm lớp phải ghi tên tại văn phòng trước khi vào lớp
4. Hiệu trưởng hoặc người đại diện phải có mặt trong suốt thời gian thăm viếng.
5. Không được thực hiện buổi họp giữa giáo viên và phụ huynh trong thời gian viếng thăm lớp. Nếu muốn có một buổi họp, phải lấy
hẹn để họp ngoài giờ giảng dạy.
6. Người viếng thăm lớp chỉ được quan sát những sinh hoạt của học sinh chứ không được tiếp xúc với giáo viên hoặc học sinh.
7. Không được sử dụng máy nghe hoặc máy ghi âm trong khi thăm viếng.
8. Thời gian viếng thăm lớp không được kéo dài quá 45 phút tại trường tiểu học hoặc một tiết học tại trường trung cấp.
9. Thăm viếng lớp học cho cùng một học sinh được giới hạn, một tháng một lần.
Y PHỤC VÀ TÁC PHONG (BP 5132) (EC 35183)
Hội Đồng Quản Trị khuyến khích học sinh phải trang bị cho mình những tác phong, cách ăn mặc và thái độ, làm sao để được những người
chung quanh chấp nhận, và đồng thời tạo mọi thuận lợi cho việc học. Ban giám hiệu trường sẽ khuyến khích học sinh mặc y phục học
đường không đi ngược lại những nội quy đạo đức hoặc không gây ra sự chú ý không cần thiết, và đồng thời thúc đẩy những thói quen của
một tác phong tốt. Y phục học đường không được gây trở ngại cho sức khỏe, an toàn hoặc kỷ luật. Học sinh sẽ được hướng dẫn về vấn
đề ăn mặc sao cho đứng đắn thích hợp. Những điều hướng dẫn này sẽ được các hiệu trưởng và ban giáo viên, nhân viên thi hành. Nhà
trường sẽ thông báo cho phụ huynh của những học sinh nào có những y phục không thể chấp nhận được, và phụ huynh có thể phải đưa
con em về nhà. Nói tóm lại sự phán xét của hiệu trưởng là điều quan trọng trong việc đánh giá y phục của học sinh.
Những Đồ Dùng Che Nắng
Trong những sinh hoạt học đường trong ngày, những đồ dùng phục sức che nắng chỉ được sử dụng khi ở ngoài trời mà thôi. Những đồ
dùng như mũ nón, nón hở đầu (visors), v.v..., phải được trường chấp thuận và phải phản ảnh màu sắc của trường để tránh lầm lẫn với
người ngoài đột nhập vào khuôn viên trường. Thêm vào đó, huy hiệu duy nhất được chấp thuận là huy hiệu của trường; không được
mang bất cứ huy hiệu nào khác. Không được phép sử dụng các đồ dùng che nắng như mũ nón, nón hở đầu, v.v... ở trong lớp vào bất cứ
lúc nào. (Điều Luật Giáo Dục Đề Mục 35183.5)
TIÊU CHUẨN Y PHỤC CHO HỌC SINH
Những tiêu chuẩn căn bản về y phục của học sinh là y phục phải gọn gàng và sạch sẽ trong khi ở trường và phải đáp ứng với Tiêu Chuẩn
Y Phục Học Sinh của Học Khu Westminster. Nói một cách tổng quát, y phục của học sinh phải thuộc loại an toàn, kín đáo hoặc không gây
trở ngại cho việc học trong trường.
1. HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MẶC NHỮNG LOẠI QUẦN ÁO HOẶC GIÀY DÉP:
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•
•
•

Được xem là không an toàn, nguy hiểm hoặc có hại cho sức khỏe, bao gồm dép, dép đi trong nhà, dép có đế mềm đi trong
nhà, giày không có bọc hậu, xăng-đan, giày có gót cao hơn 2½ inches, bông tai, nữ trang, hoặc các đồ dùng khác có thể
ảnh hưởng đến sự an toàn.
Có mang những dấu hiệu, hình ảnh, khẩu hiệu, ngôn từ nào có tính cách chống đối, xúc phạm đến giới tính, văn hóa, tôn
giáo và sắc tộc.
Có mang những ngôn ngữ, hình ảnh, dấu hiệu có hàm ý hoặc mang hai nghĩa liên quan đến sự tục tĩu, thô tục, hung bạo,
phá hoại, tình dục, ma túy, rượu hoặc thuốc lá hoặc là liên hệ đến băng đảng, mang tính cách khuyến khích việc dùng ma
túy, rượu, hoặc các chất liệu bất hợp pháp khác hoặc các sinh hoạt khác như vẽ lên tường.

2. HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MẶC CÁC LOẠI Y PHỤC GÂY GIÁN ĐOẠN CẢN TRỞ VIỆC HỌC có thể bao gồm, nhưng không
giới hạn như là:
•
Áo hở bụng
•
Tất cả các loại áo hở lưng và ngực, hoặc áo đeo dây (không được để lộ áo lót vào bất cứ lúc nào – kể cả nam và nữ)
•
Áo thun trơn màu trắng
•
Quần đùi ngắn
•
Quần đùi để chạy
•
Quần đùi thể dục (ngoại trừ đồng phục của thể dục)
•
Quần bó sát cho thể dục
•
Đồ bộ mặc ở nhà
•
Đồ tắm
•
Quần áo bị cắt
•
Quần áo chật bó và khêu gợi
•
Áo có cổ hở rộng (mặt trước hoặc sau)
•
Áo mỏng có thể thấy xuyên qua, không có dây đeo, hoặc hở lưng
•
Vòng xỏ trên mặt ngoại trừ khuyên đeo tai
•
Y phục, nữ trang hoặc cách trang sức nào gây gián đoạn, kể cả tóc nhuộm đủ màu, nhuộm màu không tự nhiên, hoặc tóc
chải kiểu gây gián đoạn cho vấn đề giáo dục.
•
Y phục mỏng để lộ đồ lót.
3.
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MẶC CÁC LOẠI Y PHỤC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BĂNG ĐẢNG có thể bao gồm nhưng không
giới hạn như là:
− Giây xích
− Lưới tóc
− Biệt hiệu hoặc những dấu hiệu băng đảng khác
− Khăn đội đầu dấu hiệu của thành viên trong băng đảng
− Trang sức với dấu hiệu băng đảng
− Quần áo khaki mặc chung với áo ngắn kiểu “Pendleton”
− Áo liền quần liên hệ đến băng đảng
− Vải lưới, giây thắt lưng không cài hoặc buông thõng
− Giày dép liên hệ đến băng đảng
− Áo liền quần với dây không đeo (dây phải cài đúng đắn)
− Dây thắt lưng có khắc chữ tắt
− Bất cứ loại quần áo nào mà các cơ quan luật pháp hiện nay xem là loại có liên hệ đến băng đảng (những loại này có thể
thay đổi thường xuyên)
− Áo rộng quá khổ (áo phải có lai, vuông vức; vạt sau cũng phải bỏ vào trong quần)
− Quần rộng quá khổ (quần phải vừa vặn với đùi và eo – không được rộng quá vòng eo 1”; ống quần không được rộng quá
vòng đùi 5” và phải có may lai quần; không được phết đất)
LUẬT MỖI HỌC SINH ĐỀU THÀNH CÔNG (“ESSA”, 20 usc 6301 et seq)
Học Sinh Chưa Thông Thạo Anh Ngữ: Luật ESSA quy định là Học Khu phải thông báo cho (các) phụ huynh của học sinh chưa thông thạo
Anh Ngữ (LEP) được xếp vào học hoặc sẽ học chương trình giảng dạy ngôn ngữ những điều sau:
1. lý do con em được nhận định là Anh Ngữ bị giới hạn (LEP) và cần được xếp vào chương trình giảng dạy ngôn ngữ;
2. trình độ thông thạo về Anh Ngữ, trình độ này được khảo sát như thế nào và tình trạng về thành quả học vấn của con em;
3. phương pháp giảng dạy được sử dụng cho chương trình của con em hoặc sẽ tham gia, và cách thức giảng dạy sử dụng trong các
chương trình khác;
4. chương trình của con em hoặc em sẽ tham gia, sẽ đáp ứng như thế nào với những ưu điểm và nhu cầu giáo dục của em;
5. chương trình sẽ giúp con em học Anh Ngữ và đáp ứng với các tiêu chuẩn thành đạt về học vấn thích hợp với lứa tuổi để được lên
lớp và tốt nghiệp;
6. những yêu cầu cụ thể để ra khỏi chương trình;
7. trong trường hợp một đứa trẻ bị khuyết tật, chương trình đáp ứng với chương trình giáo dục cá nhân (IEP) của đứa trẻ như thế nào;
8. tin tức về quyền hạn của phụ huynh bao gồm chi tiết văn bản hướng dẫn quyền hạn của phụ huynh yêu cầu cho học sinh ra khỏi
chương trình, và quyền phụ huynh từ chối không ghi danh cho con vào chương trình đó hoặc được lựa chọn chương trình hoặc
phương pháp giảng dạy khác, nếu có; và trợ giúp phụ huynh chọn các chương trình và phương pháp giảng dạy khác nhau, nếu Học
Khu có nhiều chương trình hoặc phương pháp khác.
Nếu con em là LEP và đã được nhận định để tham gia hoặc đang tham gia chương trình giáo dục ngôn ngữ, xin liên lạc với hiệu trưởng
trường học của con em.
Quyền Được Biết Chi Tiết về Phẩm Chất Chuyên Nghiệp của Các Giáo Viên và Phụ Tá Giáo Viên: luật ESSA bảo đảm cho phụ huynh
quyền được biết chi tiết về phẩm chất chuyên nghiệp của giáo viên lớp con em; gồm có:
1. xem giáo viên có hội đủ các điều kiện của tiểu bang và bằng hành nghề của cấp lớp và môn dạy không;
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2. xem giáo viên có đang dạy trong trường hợp khẩn cấp hoặc trong tình trạng tạm thời mà không hội đủ những điểu kiện phẩm chất của
tiểu bang hoặc bằng hành nghề;
3. được xem bằng cấp của môn dạy và bất cứ giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng cấp khác của giáo viên và lãnh vực chuyên môn
của giấy chứng nhận hoặc bằng cấp;
4. xem con em có nhận dịch vụ từ các phụ tá giáo viên và nếu có, phẩm chất của họ.
Các chi tiết này có tại Văn Phòng Học Khu. Học Khu sẽ kịp thời thông báo cho quý vị nếu con em được ấn định, hoặc được học với một
giáo viên không có phẩm chất cao, trong bốn tuần liên tiếp hoặc nhiều hơn.
Chi Tiết về Mức Độ Thành Quả Của Con Em: Học Khu sẽ kịp thời thông báo cho quý vị mức độ thành đạt của con em trong mỗi bài khảo
sát về học vấn của tiểu bang.
Phối Hợp Viên về Vô Gia Cư: học sinh vô gia cư có một số quyền hạn theo luật California và Mỹ Quốc. Xin xem chi tiết về Trợ Giúp
Những Người Vô Gia Cư.
Tiết Lộ Chi Tiết Của Học Sinh Cho Cơ Quan Tuyển Mộ Quân Đội: Xin xem phần ghi trong Hồ Sơ Học Sinh.
CHƯƠNG TRÌNH GIỮ TRẺ NGOÀI GIỜ HỌC ESP
Chương Trình Giữ Trẻ Ngoài Giờ Học kéo dài thời gian của ngày học, phục vụ từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, nhằm cung cấp một môi
trường an toàn cho học sinh trước và sau giờ học. Chương trình này đem lại một số những sinh hoạt giáo dục phong phú. Trẻ em có thời
gian làm bài tập ở nhà, sử dụng những tài liệu tham khảo và được trợ giúp từ ban nhân viên của Chương Trình. Chương Trình Ngoài Giờ
Học được hỗ trợ bởi lệ phí đóng góp của các gia đình và ngân khoản trợ cấp dành cho những gia đình nào hội đủ điều kiện. Chương
Trình Trại Hè/Summer Camp cũng làm việc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trại Hè này bao gồm những sinh hoạt giáo dục và giải trí khác
nhau. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc Văn Phòng Chương Trình Giữ Trẻ ở số 894-7311.
QUYỀN HẠN VỀ GIÁO DỤC CỦA GIA ĐÌNH VÀ LUẬT RIÊNG TƯ (“FERPA”, 20 USC 1232g)
Quyền Hạn Về Giáo Dục Của Gia Đình và Luật Riêng Tư cho phụ huynh và học sinh trên 18 tuổi một số quyền hạn về hồ sơ của học sinh.
Những quyền hạn này bao gồm:
1. Quyền tìm hiểu và xem xét lại hồ sơ giáo dục của học sinh. Những quyền này được chuyển sang cho học sinh khi em được 18 tuổi
hoặc theo học tại trường có trình độ cao hơn sau bậc trung học.
Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện phải đệ trình lên hiệu trưởng một văn bản yêu cầu có được hồ sơ muốn xem. Trường học sẽ
sắp xếp và thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh thời gian và địa điểm để xem hồ sơ. Trường học không phải cung cấp bản sao
của hồ sơ, trừ khi vì lý do như ở quá xa, phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện không thể đến xem hồ sơ được. Trường học có thể
tính tiền làm bản sao.
2. Quyền yêu cầu điều chỉnh hồ sơ giáo dục của học sinh vì cho là không chính xác, hoặc nhầm lẫn. Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều
kiện muốn điều chỉnh hồ sơ phải viết thư cho hiệu trưởng, nói rõ phần nào của hồ sơ muốn thay đổi, và lý do tại sao. Nếu quyết định
không điều chỉnh lại hồ sơ, trường học sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh hội đủ điều kiện biết quyền được ra điều trần. Chi
tiết thêm về thủ tục ra điều trần sẽ được cung cấp vào thời điểm này. Sau buổi điều trần, nếu trường học vẫn quyết định không điều
chỉnh lại hồ sơ, phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện có quyền ghi vào hồ sơ không thừa nhận chi tiết này.
3. Thông thường, trường học phải có văn bản yêu cầu của phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện mới tiết lộ bất kỳ chi tiết nào trong hồ sơ
giáo dục của học sinh. Tuy vậy, FERPA cho phép nhà trường tiết lộ, không cần có sự đồng ý, cho các thành phần hoặc các điều kiện
như sau, viên chức trường học có quan tâm hợp pháp về giáo dục; trường học mà học sinh được chuyển tới; những người kiểm soát
hoặc vì mục đích thẩm định; thành phần thích ứng liên quan đến trợ giúp tài chánh cho học sinh; các tổ chức thực hiện việc nghiên cứu
nào đó cho hoặc thay mặt cho trường học; các tổ chức gây tín nhiệm; tuân theo một lệnh tòa hoặc trát hầu tòa; các viên chức thích ứng
trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và an toàn; và giới chức thẩm quyền của tiểu bang và địa phương, nằm trong hệ thống luật
pháp cho trẻ vị thành niên, theo luật đặc biệt của Tiểu Bang. Viên chức trường học có quan tâm hợp pháp về giáo dục, nếu cần phải
xem lại hồ sơ giáo dục để hoàn tất trách nhiệm chuyên nghiệp. Theo yêu cầu, trường học được tiết lộ hồ sơ giáo dục, không cần có
sự đồng ý, cho viên chức của học khu khác, nơi mà học sinh có ý định ghi danh theo học, hoặc đã ghi danh, nếu việc tiết lộ hồ sơ là vì
mục đích của việc ghi danh hoặc thuyên chuyển trường. Trường học có thể tiết lộ, không cần có sự đồng ý, các chi tiết “vô hại” ví dụ
như tên học sinh, địa chỉ, điện thoại, ngày sanh, địa chỉ email, ngành học chính, việc tham gia những sinh hoạt và thể thao được chính
thức công nhận, chiều cao và trọng lượng của các lực sĩ trong đội thể thao, những ngày đi học, bằng cấp và khen thưởng đã nhận, và
trường công, tư, theo học gần đây nhất của học sinh. Tuy nhiên, nhà trường phải thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh hội đủ điều
kiện biết các chi tiết vô hại này và cho phép phụ huynh hoặc học sinh hội đủ điều kiện có đủ thời gian hợp lý để yêu cầu trường học
không tiết lộ các chi tiết vô hại này. Hàng năm trường học phải thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh hội đủ điều kiện biết quyền hạn
của họ theo luật FERPA. Cách thức thông báo này thực ra tùy thuộc vào mỗi trường.
4. Quyền được khiếu nại lên Bộ Giáo Dục U.S về việc nhà trường không tuân theo đúng luật của FERPA. Tên và địa chỉ của Văn Phòng
FERPA: Family Policy Compliance Office, U.S.Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-8520.
GÂY TỔN THƯƠNG HOẶC HỦY HOẠI THÚ VẬT
Một vài lớp khoa học có thể cần sử dụng thú vật. Học sinh có lập luận về đạo đức trong việc mổ xẻ hoặc nói một cách khác là làm hại thú
vật có thể chọn không phải tham gia vào những đề án này và được phép làm những bài tập khác. (EC 32255) Cha mẹ/giám hộ của học
sinh phải viết thư để trình bày cho học sinh không phải tham gia vào đề án lớp học nói trên.
BẢN TIN TỪ VĂN PHÒNG Y TẾ
Con em của quý vị chỉ có được lợi ích tốt nhất từ chương trình giáo dục khi em cảm thấy khỏe khoắn đủ để tham gia việc học và không lây
bịnh cho các học sinh khác và ban giáo viên, nhân viên. Sau đây là một số những hướng dẫn giúp quý vị quyết định xem con em có đủ
khỏe mạnh để đến trường hay không, và cũng là những hướng dẫn của trường học dành cho học sinh bị bịnh:
1. Sốt – Những em học sinh nào có nhiệt độ 100° hoặc cao hơn cần phải được giữ ở nhà. Các em phải dứt hẳn sốt 24 tiếng đồng hồ
(không uống thuốc giảm sốt nữa) trước khi đi học trở lại. Những em học sinh bị bịnh không thể đi xe buýt hoặc đi bộ một mình về nhà.
Học sinh sẽ chỉ được giao cho người có ghi tên trong phiếu khẩn cấp.
2. Cảm Cúm – Các em có thể đi học khi bị cảm nhẹ nếu thấy khỏe và không bị sốt. Tuy nhiên, một khi em ho nhiều hoặc chảy mũi liên
tục (nhất là nước mũi màu vàng-xanh) thì phải ở nhà, mặc dù không bị sốt.
3. Bệnh Truyền Nhiễm – Các em học sinh bị bệnh nhiễm trùng như cổ họng nhiễm trùng (strep throat), mắt đỏ (conjunctivitis), sốt scarlet
v.v..., phải đang uống thuốc tối thiểu là 24-48 tiếng đồng hồ trước khi đi học trở lại. Học sinh với những bệnh truyền nhiễm ngoài da, ví dụ
như bệnh chốc lở hoặc bệnh lác ringworm, phải đang dùng thuốc ít nhất là 24 tiếng và khi ở trường học vết thương phải được băng lại.
4. Nổi Sảy Đỏ – Một em học sinh nổi sảy đỏ mà không biết nguyên nhân có thể không được đi học, mặc dù có lây hay không. Học sinh
phải có giấy bác sĩ mới được phép đi học lại.
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5. Nôn Mửa và Tiêu Chảy – Nếu con em bị nôn mửa hoặc bị đi tiêu chảy, xin giữ các em ở nhà.
6. Thuốc Men – Các em học sinh chỉ có thể dùng thuốc ở trường nếu có giấy cho phép của bác sĩ và phụ huynh kèm theo chữ ký.
Điều này cũng được áp dụng cho những loại thuốc không cần toa. Phụ huynh phải đem thuốc đến trường. Thuốc phải đựng trong chai lọ
nguyên thủy hoặc đựng trong chai RX có ghi hướng dẫn bằng tiếng Anh. Đơn cho uống thuốc có sẵn tại các trường học hoặc trên mạng
website của Học Khu.
7. Trái Rạ – Các em nhỏ bị lên trái rạ phải đợi đến khi tất cả các mụn đóng vẩy và khô lại (thường từ 5-10 ngày) trước khi trở lại trường.
8. Chí – Những em học sinh có chí sẽ không được đến trường. Phụ huynh/giám hộ sẽ được nhận chi tiết về việc điều trị và các nguồn có
thêm chi tiết. Phụ huynh có trách nhiệm mang chai thuốc gội đầu trị chí đã dùng hết đến trường khi con em đi học trở lại. Một khi được
xác nhận là hết chí, học sinh sẽ được kiểm tra lại hàng tuần, khoảng sáu tuần.
9. Bị Thương Nặng- Nếu con em bị thương tích và đi học phải cần có nạng, bó bột, băng đeo (tay) hoặc xe lăn, xin nộp cho trường giấy
bác sĩ ghi rõ thương tích và bất cứ sinh hoạt nào mà em không được tham gia, gồm cả môn thể dục.
Khám Răng Miệng Cho Học Sinh Mẫu Giáo
Luật tiểu bang đòi hỏi học sinh mẫu giáo hoặc lớp một phải có giấy chứng nhận là em đã được một nha sĩ có giấy phép hành nghề hoặc
một chuyên viên về răng miệng, khám răng trước ngày 31 Tháng Năm. Giấy xác nhận vẫn còn hiệu lực nếu học sinh đã được khám răng
miệng trong vòng 12 tháng trước khi vào trường. Phụ huynh có thể lấy đơn Khám Răng Miệng tại văn phòng trường học hoặc từ mạng
website của học khu đưa cho nha sĩ điền. Quý vị có thể xin miễn việc khám răng này bằng cách đánh dấu vào ô kế bên lý do thích đáng
của Phần 3 trong Đơn Khám Răng Miệng. (EC49452.8)
Học Sinh Lớp Một Khám Sức Khỏe (H& SC 124085)
Trong vòng 90 ngày sau khi con em vào lớp một, quý vị phải nộp giấy xác nhận em đã được khám sức khỏe trong vòng 18 tháng trước đó,
bao gồm việc khám thể chất. Những dịch vụ này có sẵn tại Sở Y Tế Quận Cam. Giấy xác nhận phải được nộp trước ngày 1 tháng Mười
Hai của niên học lớp một. Hàng năm phụ huynh có thể viết thư xác nhận với hiệu trưởng của trường là không đồng ý cho con em khám
sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, học sinh nào bị bịnh truyền nhiễm hoặc nhiễm trùng sẽ phải về nhà và không được trở lại trường cho đến
khi nhà trường nhận định là em không còn bị bịnh truyền nhiễm hoặc nhiễm trùng nữa. (EC 49451)
Nếu quý vị chưa nhận được mẫu đơn để đem đến bác sĩ, xin liên lạc với phụ tá y tế của trường. Đơn này cũng có thể lấy từ mạng của học
khu.
Việc Chích Ngừa (EC 49403, 48980) Ban Quản Trị Học Khu có thể cho phép những người có giấy phép như là bác sĩ và bác sĩ giải phẫu,
y tá, hoặc những người làm việc trong ngành y tế có giấy phép và dưới sự giám sát của bác sĩ và bác sĩ giải phẫu, thực hiện việc chích
ngừa cho học sinh. Quý vị có quyền đồng ý bằng văn bản về việc chích ngừa cho con em.
Uống Thuốc Theo Toa Bác Sĩ
Nếu con em cần phải uống thuốc có toa bác sĩ trong ngày học, quý vị có thể yêu cầu y tá trường hoặc nhân viên trường học được chỉ định
trợ giúp em. Nếu cần sự trợ giúp này, quý vị phải nộp giấy của bác sĩ, bác sĩ giải phẫu hoặc phụ tá bác sĩ ghi rõ tên thuốc, cách thức, số
lượng và thời gian uống thuốc, và giấy viết tay của quý vị ghi rõ ý muốn Học Khu trợ giúp con em trong vấn đề này với hướng dẫn của bác
sĩ. Học sinh được phép tự chăm sóc về bịnh tiểu đường, tự sử dụng ống hít cho bịnh suyễn và tự chích thuốc dị ứng epinephrine trong
thời gian ở trường nếu, hàng năm, phụ huynh và bác sĩ của học sinh có nộp cho học khu giấy xác nhận cho phép học sinh thực hiện, ghi
trong đơn do luật pháp quy định. (EC 49423.1, 49414.5)
Thuốc Sử Dụng Liên Tục cho Tình Trạng Kéo Dài
Phụ huynh/giám hộ của một học sinh đang sử dụng thuốc liên tục trong một thời gian kéo dài, phải thông báo cho y tá trường học hoặc
một nhân viên trường học nào khác có giấy chứng nhận và được chỉ định về việc học sinh đang sử dụng thuốc, liều lượng hiện tại, và tên
của bác sĩ đang theo dõi học sinh. Với sự thỏa thuận của phụ huynh, y tá trường học có thể liên lạc với bác sĩ của con em và có thể cố
vấn cho các nhân viên trường về những phản ứng của thuốc có thể xảy ra cho cơ thể, trí tuệ, và hành vi giao tế, cũng như những dấu hiệu
có thể có về hành vi và những triệu chứng của những phản ứng phụ bất lợi, quên uống thuốc, hoặc uống quá liều. (EC 49480).
Việc Giảng Dạy Cho Học Sinh Tạm Thời Bị Khuyết Tật (EC 48206.3, 48980)
Nếu con em bị khuyết tật tạm thời khiến cho em không thể đến lớp học thường lệ hoặc một chương trình giáo dục thay thế mà em đã ghi
danh hoặc được cố vấn, em có thể được học khu nơi cư ngụ cung cấp việc giảng dạy cá nhân. Việc giảng dạy cá nhân bao gồm giảng
dạy tại nhà, tại bệnh viện hoặc các trung tâm y tế khác trong khu vực cư ngụ, ngoại trừ bệnh viện của tiểu bang, hoặc trong các tình huống
khác do luật pháp của tiểu bang quy định.
Học Sinh Bị Khuyết Tật Tạm Thời
Trong trường hợp học sinh tạm thời bị khuyết tật, phải ở lại trong bệnh viện hoặc tại một trung tâm y tế ở ngoài ranh giới của học khu, quý
vị có thể phải chấp hành yêu cầu về việc đi học tại trường học trong học khu thuộc địa điểm của bệnh viện. Trong trường hợp này, trách
nhiệm của phụ huynh là phải thông báo cho học khu này biết. (EC 48207, 48208, 48980)
ĐẠO LUẬT VỀ THANH THIẾU NIÊN KHỎE MẠNH
Vào mỗi đầu niên học, Học Khu sẽ thông báo cho phụ huynh/giám hộ về chương trình giảng dạy trong niên học. Thông báo sẽ hướng dẫn
phụ huynh (1) tài liệu giảng dạy bằng chữ và bằng phim đều có sẵn để phụ huynh duyệt xem trước; (2) bài dạy này sẽ do viên chức của
học khu giảng dạy hoặc một cố vấn từ bên ngoài; (3) phụ huynh có quyền yêu cầu một bản sao của EC 51933, 51934, và 51938; và (4)
phụ huynh có quyền yêu cầu bằng văn bản, không cho con em tham dự lớp này. Học sinh nào có cha mẹ yêu cầu không cho con em tham
dự toàn thể hoặc một phần của chương trình giáo dục về sức khỏe sinh lý hoặc chương trình ngăn ngừa HIV/AIDS sẽ được học một
chương trình thay thế khác. (EC 51938)
TRỢ GIÚP TRƯỜNG HỢP VÔ GIA CƯ (Luật Trợ Giúp Giáo Dục Cho Những Người Vô Gia Cư McKinney-Vento)
Luật McKinney-Vento định nghĩa từ “trẻ em và thiếu niên vô gia cư” là học sinh thiếu nơi cư ngụ cố định, đều đặn và đầy đủ vào buổi tối.
Học sinh đang ở chung nhà với những người khác, thuê chung một phòng (hai gia đình ở chung) vì khó khăn về kinh tế; sống ở nhà trọ,
khách sạn, trong xe hay khu cắm trại vì mất nhà hoặc mất việc; sống tại các nơi tạm trú dành cho trường hợp khẩn cấp hoặc chuyển tiếp
hoặc đang chờ đợi sắp xếp nhận con nuôi CÓ THỂ hội đủ điều kiện được nhận thêm các dịch vụ.
Con em của quý vị có quyền:
1 Đi học, bất kể quý vị đang sống ở đâu hoặc đã sống tại nơi đó bao lâu. Các em phải được nhập học vào chương trình giáo dục
phổ thông, kể cả chương trình vườn trẻ giống như tất cả các trẻ em khác.
2 Tiếp tục học tại trường giống như trước khi xảy ra tình trạng không nhà ở hoặc tiếp tục học tại trường mà em đã học lần cuối
trước đây, nếu đó là trường quý vị chọn lựa và điều kiện hợp lý. Nếu trường học gởi con em đến một trường khác thì trường này
phải gởi đến quý vị một bức thư giải thích và cho quý vị quyền khiếu nại về quyết định này.
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Được hưởng phương tiện chuyên chở đến trường học mà em đã học trước khi gia đình lâm vào tình trạng không nhà ở hoặc đến
trường học mà em đã học lần cuối, nếu cha mẹ và người giám hộ yêu cầu và có nhu cầu cần thiết để em có thể đi học.
Đi học và tham gia các chương trình học đường với các em khác không thuộc tình trạng vô gia cư. Trẻ em không bị tách rời ra
khỏi chương trình giáo dục phổ thông vì lý do không nhà.
Ghi danh vào trường học mà lúc đầu không cần một địa chỉ chính thức vĩnh viễn hoặc chứng minh về nơi cư trú.
Ghi danh và tham dự các lớp học trong khi trường thu xếp cho việc chuyển trường và hồ sơ chích ngừa hoặc bất cứ giấy tờ nào
cần thiết cho việc ghi danh.
Ghi danh và đi học tại trường theo quý vị chọn lựa kể cả trong thời gian quý vị tìm biện pháp để giải quyết mâu thuẫn trong khi ghi
danh cho con em.
Được hưởng những chương trình và dịch vụ đặc biệt, giống các chương trình phục vụ cho các em khác đạt tiêu chuẩn tham gia.
Được hưởng phương tiện chuyên chở đến trường và đến những chương trình học đường nếu có nhu cầu cần thiết để em có thể
đi học.

Khi chuyển chỗ ở, quý vị cần phải làm những điều sau đây:
• Liên lạc với Thư Ký Trưởng, Thư Ký Ghi Danh, Hiệu Trưởng của trường hoặc liên lạc với phối hợp viên của khu học chính phụ
trách chương trình giáo dục dành cho trẻ em không nhà (714-894-7311 ext. 1102) để giúp cho con em của quý vị được ghi danh
vào trường mới hoặc sắp xếp cho con em tiếp tục học tại trường đã học trước đây.
• Hãy liên lạc với trường học và cung cấp bất cứ chi tiết nào quý vị xem là cần thiết cho giáo viên để có thể giúp con em thích nghi
với hoàn cảnh mới.
• Nếu cần, xin hỏi Thư Ký Trưởng của trường, phối hợp viên về vô gia cư của khu học chính phụ trách chương trình giáo dục
dành cho trẻ em không nhà, phối hợp viên cộng đồng ở trường học hoặc người cung cấp chỗ ở, hoặc nhân viên sở xã hội, để xin
được giúp đỡ về quần áo, vật dụng.
Nếu cần trợ giúp, xin gọi số 211 hoặc 1-888-600-4357. Số này sẽ nối kết cho quý vị đến mọi trợ giúp cần thiết, kể cả đến nơi nào để có
phần ăn, trợ giúp kiếm việc làm, nơi trú ngụ, dịch vụ y tế, bị lạm dụng chất liệu (ma túy, rượu), và nhiều thứ khác. Trung Tâm Trợ Giúp
Gia Đình Westminster tại địa phương (WFRC), điện thoại số 714-903-1331, cũng có trợ giúp từ những nguồn trợ giúp trong địa phương.
THÔNG BÁO VỀ BÀI TẬP Ở NHÀ
Bài tập ở nhà là một sự tiếp nối của những bài vở đã học trong thời gian ở trường. Ban giảng dạy đã chuẩn bị những kế hoạch một cách
kỹ lưỡng để đạt được những nhu cầu chính yếu của học sinh. Sự khuyến khích và hỗ trợ của phụ huynh là điều quan trọng để bảo đảm
kết quả tốt cho việc làm bài tập ở nhà. Giáo viên của con em sẽ đề nghị những sinh hoạt thích hợp để giúp các em học hỏi thêm khi ở
nhà. Có những bài tập không đòi hỏi giấy hoặc viết. Sự hỗ trợ của quý vị đối với loại bài tập này, cũng như những loại bài tập thông
thường khác, rất cần thiết. Học Khu Westminster đề nghị thời gian làm bài tập ở nhà dành cho học sinh là như sau:
Trình Độ Lớp
Thời Gian Trung Bình
Mẫu Giáo
10 phút, một tuần 3 ngày
Lớp Một/Hai
20 phút, một tuần 3 ngày
Lớp Ba
30 phút, một tuần 3 ngày
Lớp Bốn
40 phút, một tuần 3 ngày
Lớp Năm
50 phút, một tuần 3-4 ngày
Lớp Sáu
60 phút, một tuần 4 ngày
Lớp Bảy/Tám
90 phút, một tuần 4 ngày
Muốn bài tập ở nhà có kết quả tốt đẹp, giáo viên và phụ huynh phải cùng làm việc khi học sinh được giao phó những bài làm. Cả giáo
viên lẫn phụ huynh đều phải khuyến khích học sinh hướng đến những mục tiêu thành đạt cao và hoàn tất bài làm đúng kỳ hạn. Để làm
sáng tỏ sự liên hệ giữa học sinh, phụ huynh và giáo viên về vấn đề bài tập ở nhà, xin đề nghị trách nhiệm cho từng người sau đây:
1.

•
•
•
•
•
•
•
2.

3.

Trách nhiệm của học sinh:
Hiểu rõ và biết cách thức làm bài làm được giao phó.
Có đầy đủ sách vở cần thiết.
Giữ gìn và trả lại cho trường tất cả các sách và tài liệu khác sử dụng ở nhà.
Tuân theo các phương pháp do giáo viên đề ra.
Áp dụng và thực hành các kỹ năng đã học được trong lớp học.
Cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất cho công việc.
Hoàn tất và nộp bài làm đúng ngày giờ.

Trách nhiệm của phụ huynh:
• Cung cấp cho học sinh một nơi yên tĩnh và đủ thời gian để làm bài tập ở nhà.
• Khuyến khích học sinh tự làm bài tập ở nhà của mình.
• Kiểm soát lại tất cả các bài tập ở nhà trước khi nộp lại cho trường.
• Theo dõi việc nộp bài đúng thời hạn.
Trách nhiệm của giáo viên:
Đề ra bài tập ở nhà cho học sinh, bài tập có liên hệ đến những sinh hoạt trong lớp học và thích ứng với sự trưởng thành của học
sinh, trình độ học, và khả năng chú ý.
• Kiểm soát xem học sinh có hiểu được những yêu cầu của bài tập ở nhà không.
• Theo dõi việc hoàn tất và chính xác của bài tập ở nhà và trao đổi lại với học sinh.
• Thông báo cho phụ huynh nếu một học sinh liên tục không hoàn tất bài làm ở nhà.

•

CHÍCH NGỪA
Luật tiểu bang California yêu cầu học sinh phải được chích ngừa một số bịnh trước khi bước vào trường học. Luật pháp yêu cầu học sinh
phải được chích ngừa những loại dưới đây nếu muốn theo học tại trường công lập.
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Polio/Tê Liệt (4 liều)
DPT (5 liều)
Hepatitis B (3 liều)
MMR (2 liều)
Varicella (1 liều)

3 liều nếu ít nhất là có 1 liều chích vào hoặc sau ngày sinh nhật thứ 4
4 liều nếu ít nhất có 1 liều chích vào hoặc sau ngày sinh nhật thứ 4
2 liều sau 1 tuổi hoặc 4 ngày trước sinh nhật 1 tuổi
hoặc có giấy bác sĩ chứng nhận đã bị bịnh

Trẻ em dưới bảy tuổi cũng phải chích ngừa pertussis/ho gà. Học sinh lên lớp bảy, phải có giấy xác nhận chích ngừa Hepatitis B và 2 liều
MMR, được chích sau ngày sinh nhật 1 tuổi. Ngoài ra, tất cả học sinh lên lớp bảy phải có giấy xác nhận chích ngừa Tdap trước khi đi học.
Theo luật, học sinh không có giấy xác nhận chích ngừa thêm liều Tdap sẽ không được đi học cho đến khi nộp giấy chứng nhận cho
trường. Liều bổ sung Td (tetanus-diphtherias) không đáp ứng được yêu cầu này. Học sinh từ lớp một đến lớp 8 nhưng mới từ tiểu bang
khác đến, phải có giấy xác nhận đã chích ngừa varicella, hoặc có giấy bác sĩ xác nhận đã bị sởi varicella (chickenpox) rồi.
BỒI THƯỜNG SÁCH BỊ MẤT HOẶC HƯ HẠI
Nghiên cứu cho thấy rằng việc giáo dục được nâng cao nếu học sinh có cơ hội sử dụng thêm những sách giáo khoa và sách thư viện dựa
theo tiêu chuẩn để bổ sung cho chương trình của lớp học. Chúng tôi khuyến khích tất cả các học sinh mượn và đọc thật nhiều sách, càng
nhiều càng tốt. Đồng thời, chúng tôi muốn học sinh ý thức được giá trị của sách và biết ý thức trách nhiệm đối với những sách này.
Theo Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị 6161.2, nếu có sách nào bị mất hoặc hư hại, học sinh sẽ phải bồi thường để mua sách mới thay
thế. Nếu sách bị hư hại hoặc đánh mất, con em của quý vị phải đền tiền. Sau đây là giá biểu trung bình cho các loại sách khác nhau. Xin
lưu ý rằng có những sách sẽ rẻ hơn hoặc cũng có những sách đắt hơn giá trung bình rất nhiều. Học sinh phải giữ gìn sách để tránh
không phải đền tiền. Nếu học sinh và cha mẹ không có khả năng bồi thường thiệt hại, hoặc trả lại sách cho trường học, học khu hoặc
trường tư có thể có một chương trình làm việc thiện nguyện cho học sinh tùy theo số tiền phải bồi thường các thiệt hại (luật EC 48904).
Sách bìa mỏng
Sách bìa dày
Sách bìa cứng
Sách tự điển giáo khoa
Sách giáo khoa
Sách bài làm/Workbooks

$ 9.00
$ 15.00
$ 23.00 trở lên
$ 30.00 trở lên
$ 65.00 trở lên
$10.00 trở lên

THUỐC MEN VÀ KHÁM SỨC KHỎE
Thuốc Men
Nếu học sinh phải sử dụng thuốc tại trường (theo toa hoặc mua tự do) và cần nhân viên trường trợ giúp, phụ huynh phải nộp một văn bản
do bác sĩ ghi rõ số lượng thuốc, cách sử dụng thuốc, giờ giấc và đồng thời phải hướng dẫn rõ ràng để nhân viên của học khu chấp hành
cho đúng. Với sự thỏa thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ, y tá trường có thể nói chuyện với bác sĩ và có thể cố vấn nhân viên
trường về vấn đề tác dụng của thuốc có thể ảnh hưởng đến thể chất, trí tuệ, và khả năng giao tế của học sinh, kể cả những dấu hiệu qua
hành vi và những triệu chứng khi thuốc phản tác dụng, khi bỏ thuốc, hoặc uống quá liều. Thuốc men phải được đựng trong chai của hiệu
thuốc tây, có tên của học sinh và hướng dẫn bằng tiếng Anh. (EC 49423, EC 49480) Đơn Xin Uống Thuốc có thể lấy tại trường hoặc trên
mạng website của Học Khu.
Khám Sức Khỏe
Khám tai – Học sinh lớp mẫu giáo hoặc lớp một, và học sinh lớp hai, lớp năm và lớp tám đều được khám tai. Phụ huynh có thể viết thư từ
chối nếu không muốn cho con em được khám tai. (EC 49452)
Khám mắt – Mỗi học sinh, khi lần đầu tiên ghi danh vào trường tiểu học thuộc California và ít nhất cứ mỗi ba năm cho đến khi học hết lớp
tám, đều phải được y tá trường hoặc một người nào khác có thẩm quyền khám mắt. Thị lực về màu sắc được khám một lần và chỉ khám
cho nam sinh. Nếu muốn, phụ huynh có thể xin miễn sau khi nộp giấy tờ do bác sĩ, bác sĩ giải phẫu hoặc bác sĩ mắt ghi rõ kết quả xác
định tình trạng mắt của học sinh. (EC 49455)
Scoliosis – Tất cả nữ sinh lớp bảy và nam sinh lớp tám sẽ được khám bịnh vẹo xương sống/scoliosis. (EC49452.5) Phụ huynh có thể viết
giấy từ chối không cho con em tham gia việc khám này.
KHI THẤY THIẾU VẮNG HỌC SINH
Nhân viên trường phải kịp thời thông báo cho cơ quan công quyền trong trường hợp thấy có học sinh thiếu vắng.
KHÔNG KỲ THỊ (BP5145.3) (Title VI của Luật Dân Quyền1964, Title IX của Tu Chính Án Giáo Dục 1972, Khoản 504 của Luật Phục Hồi
1973) Hội Đồng Quản Trị mong muốn cung cấp một môi trường học hỏi an toàn cho tất cả các học sinh có được phương tiện và cơ hội về
học vấn, chương trình ngoài giờ học, cùng các chương trình hỗ trợ, dịch vụ, sinh hoạt về giáo dục khác. Hội Đồng Quản Trị ngăn cấm,
bất kỳ trường học nào, hoặc sinh hoạt trường học nào, kỳ thị bất hợp pháp, bao gồm sách nhiễu, uy hiếp, và bắt nạt, gây cho một học
sinh, dựa trên việc học sinh thực sự bị hoặc cho là vì chủng tộc, màu da, tổ tiên, quốc tịch gốc, quốc tịch, sắc tộc, nhóm nhận định về sắc
tộc, tuổi tác, tôn giáo, tình trạng hôn nhân hoặc là cha mẹ, bị khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần, phái tính, khuynh hướng phái tính, việc
nhận định về phái tính, hoặc việc biểu hiện phái tính hoặc kết hợp với một người hoặc một nhóm người có một hoặc nhiều hơn các đặc
tính thực sự hoặc bị cho là như vậy. Bản sao chính sách không kỳ thị của Học Khu có sẵn trên mạng website của học khu www.wsdk8.us.
DỊCH VỤ DINH DƯỠNG
Ban Dịch Vụ Dinh Dưỡng cung cấp cho học sinh các bữa ăn với nhiều loại thức ăn bổ dưỡng khác nhau. Những bữa ăn của chúng tôi
gồm có thịt nạc, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt/whole grain, rau quả tươi và những sản phẩm làm từ sữa ít chất béo. Tại các trường tiểu
học, chúng tôi có quầy rau tươi để học sinh tự lấy, tạo cơ hội cho các em được chọn nhiều loại rau quả tươi và được trồng ngay tại địa
phương.
Đơn Xin Hưởng Bữa Ăn
Học Khu Westmister cung cấp các bữa ăn tại trường MIỄN PHÍ cho các học sinh hội đủ điều kiện. Đơn xin phải được hoàn tất cho mỗi
niên học và được gửi cho tất cả các gia đình vào mỗi tháng Bảy. Đơn xin này cũng có trên mạng online www.wsdnutrition.com hoặc cũng
có tại các trường học hoặc tại văn phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng, tọa lạc ở phía sau trường Trung Cấp Stacey 6311 Larchwood St,
Huntington Beach
Giá Tiền Phần Ăn Của Học Sinh:

Ăn Sáng
Giảm Giá

$1.50
Miễn Phí

Ăn Trưa
Giảm Giá

$2.50
Miễn Phí

Trả Tiền Trước:
Quý vị có thể trả tiền trước trên mạng online tại www.wsdnutrition.com và nhấn vào link “my school bucks”
Lần đầu tiên sử dụng mạng này: quý vị cần có tên của con, số ID, và số zip code của Học Khu (92683) để mở ngân khoản mới.
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Có thể trả tiền trước bằng tiền mặt hoặc ký chi phiếu cho thâu ngân viên tại cafeteria hoặc tại văn phòng trường học. Nếu ký chi
phiếu/check, xin ghi trả cho “WSD Nutrition Services”
Tiền Trong Ngân Khoản
Giấy Thông Báo Chính Sách về Các Bữa Ăn Không Trả Tiền của Văn Phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng của Học Khu Westminster là một phần
có trong xấp giấy tờ ghi danh trên online để phụ huynh xem và ký tên. Học sinh nào có ngân khoản bị thiếu tiền ($20.00) hoặc nhiều hơn
sẽ chỉ được phát cho bữa sáng và bữa trưa thay thế cho những món trong thực đơn vào ngày đó và sẽ tiếp tục nhận bữa ăn thay thế như
vậy cho đến khi nào thanh toán hết tiền còn thiếu trong ngân khoản. Có thể xem đầy đủ chính sách này trên mạng website của Ban Dịch
Vụ Dinh Dưỡng tại www.wsdnutrition.com
Chính Sách Lành Mạnh
Ban Quản Trị Của Học Khu Westminster nhận biết tầm quan trọng giữa việc ăn uống lành mạnh và khả năng học có hiệu quả và đạt thành
tựu cao trong trường của học sinh. Nhằm hỗ trợ quyết tâm này, Chính Sách Khỏe Mạnh của Học Khu điều hành các lãnh vực sau đây về
sức khỏe và phúc lợi của học sinh trong trường: gây quỹ, máy bán hàng, cửa hàng tại trường, quầy bán thức giải lao, các bữa tiệc tổ chức
tại trường và các món dùng để thưởng tại trường. Bản sao của Chính Sách Lành Mạnh có trên mạng website www.wsdnutrition.com
Thức Ăn Mang Từ Nhà Đến Trường
Phụ huynh/giám hộ phải tuân theo các tiêu chuẩn của chính sách lành mạnh của Học Khu và hỗ trợ nỗ lực việc giáo dục dinh dưỡng của
Học Khu bằng cách chọn các thức ăn nhẹ và thức uống theo Smart Snack, khi đem thức ăn cho các bữa tiệc hoặc các sinh hoạt trong lớp
học. Smart Snacks phải theo đúng các luật lệ của tiểu bang và liên bang dưới đây.
Thức uống
•
Chỉ có nước lọc- tất cả các cỡ
•
Nước trái cây có ít nhất 50% nước trái cây (không thêm đường)- 8 ounces hoặc ít hơn
•
Sữa không chất béo hoặc 1% (có hương vị hoặc không hương vị)) – 8 ounces hoặc ít hơn
Thức ăn nhẹ - tất cả các loại thức ăn nhẹ phải đáp ứng với Các Tiêu Chuẩn Thông Thường Về Thức Ăn:
• Phải là trái cây HOẶC
• Rau không chiên HOẶC
• Thức ăn làm từ sữa HOẶC
• Chất đạm HOẶC
• Có nhiều hạt whole grain
VÀ phải đáp ứng đúng các Tiêu Chuẩn Dinh Dưỡng sau đây:
• Không có nhiều hơn 35% chất béo trong tổng số ca-lô-ri
• Không có nhiều hơn 10% chất béo bão hòa trong tổng số ca-lô-ri
• Không có nhiều hơn 35% đường trong tổng số trọng lượng và không chứa nhiều hơn:
o 175 ca-lô-ri cho trường tiểu học
o 200 ca-lô-ri cho trường trung cấp
Ngoài ra, tất cả các món ăn và nước uống hiến tặng phải được mua từ một công ty thực phẩm và không phải là những món làm ở nhà.
PHỤ HUYNH THAM GIA (BP 6020)
Ban Quản Trị nhận định rằng phụ huynh/giám hộ là người thầy đầu tiên và có ảnh hưởng nhiều nhất đối với con em, và việc tham gia lâu
dài của phụ huynh trong việc giáo dục con em góp phần đáng kể đến thành quả của học sinh và môi trường trường học tích cực. Tổng
Giám Đốc hoặc người đại diện sẽ làm việc với giáo viên, nhân viên và phụ huynh/giám hộ để khai triển các cơ hội có ý nghĩa ở tất cả các
trình độ cấp lớp cho phụ huynh/giám hộ tham gia vào các sinh hoạt của học khu và trường học; việc cố vấn, quyết định, và hỗ trợ; và các
sinh hoạt hỗ trợ việc học ở nhà. Tất cả các trường có phận sự liên lạc thường xuyên với gia đình, trợ giúp phụ huynh/giám hộ phát huy
các kỹ năng và cách thức hành xử trong gia đình để hỗ trợ việc học trong lớp. Phụ huynh/giám hộ phải được thông báo quyền hạn về việc
tham gia việc giáo dục của con em và các cơ hội để thực hiện điều này.
Ban Quản Trị khuyến khích phụ huynh/giám hộ giúp thiện nguyện cho trường học, tham dự các buổi trình diễn của học sinh và những buổi
họp của trường học, tham gia các hội đồng trường, hội đồng cố vấn và các sinh hoạt khác, với các vai trò như điều hành, cố vấn, và ủng
hộ. Kế hoạch trường sẽ đưa ra những phương pháp cần thiết nhằm gia tăng sự tham gia của phụ huynh trong việc giáo dục con em, bao
gồm các phương pháp giúp phụ huynh có những cản trở về văn hóa, ngôn ngữ hoặc các giới hạn khác, tham gia công việc nhà trường.
Trường Có Chương Trình Title I: Phụ huynh/giám hộ có con em trong chương trình Title I sẽ tham gia vào việc hoạch định, phác họa, và
thực hiện chương trình này theo cách thức có hệ thống, luôn luôn được thông báo tin tức và đúng thời hạn. Phụ huynh sẽ thường xuyên
có cơ hội đưa ra đề nghị dựa trên nhu cầu giáo dục của con em. Chương trình Title I sẽ cung cấp các dịch vụ bổ sung cho các học sinh
được nhận định. Những dịch vụ này được đề ra để giảng dạy chương trình chính của Học Khu và phát huy thành quả các kỹ năng căn
bản và giỏi của các em. Học Khu sẽ cung cấp những dịch vụ này, bao gồm phần dạy đọc, dựa trên các nhu cầu cá nhân học sinh, hàng
năm được nhận định và được khảo sát với các tiêu chuẩn về mục tiêu giáo dục.
Trường Không Có Chương Trình Title I: Tổng Giám Đốc hoặc người đại diện sẽ khai triển và thực hiện các phương pháp thích hợp cho
mỗi trường không có tài trợ Title I của liên bang để khuyến khích việc phụ huynh/giám hộ tham gia và hỗ trợ việc giáo dục của con em,
bao gồm, nhưng không giới hạn, phương pháp nói rõ cách thức học khu và trường học sẽ đáp ứng các mục đích và mục tiêu được ghi
trong Luật Giáo Dục 11502.
Qua việc tham khảo với phụ huynh/giám hộ, hàng năm, Học Khu sẽ định lượng hiệu quả của việc phụ huynh tham gia và xác định những
công việc cần được thực hiện, nếu có, để gia tăng việc phụ huynh tham gia.
TÀI SẢN CÁ NHÂN
Học khu không bảo đảm và không chịu trách nhiệm về mọi mất mát, hư hại, hoặc mất cắp về bất cứ một tài sản nào đem vào khuôn viên
trường. Nếu học sinh bị bắt gặp sử dụng một vật dụng điện tử nào đó (bao gồm nhưng không hạn chế, ví dụ như điện thoại cầm tay,
iPods, máy MP3, máy chụp hình, radio, CD/DVD và những dụng cụ chơi game) trong giờ học hoặc nếu gây gián đoạn cho việc giảng dạy,
vật dụng này có thể bị tịch thu. Trường học không bảo đảm giữ an toàn cho bất cứ tài sản cá nhân nào. Học khu cũng không chịu trách
nhiệm về bất cứ vật dụng hoặc tài sản cá nhân nào bị mất mát, mất cắp hoặc hư hại, ngay cả sau khi món đồ bị tịch thu.
THÔNG BÁO SỬ DỤNG THUỐC XỊT SÂU (EC 17612, 48980.3)
Điều Luật về Trường Học Lành Mạnh của năm 2000 được áp dụng vào Tháng Chín năm 2000 và luật này yêu cầu tất cả các trường học
phải thông báo cho phụ huynh hoặc các giám hộ bằng văn bản về vấn đề sử dụng thuốc trừ sâu tại các trường học. Thông báo này ghi
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các chất liệu hiện hành hoặc các chất liệu chứa trong mỗi sản phẩm trừ sâu và cung cấp cả địa chỉ của mạng lưới điện toán
http://www.cdpr.ca.gov để phụ huynh biết thêm chi tiết về thuốc trừ sâu và các chất thay thế.
Phụ huynh hoặc giám hộ có thể yêu cầu được trường học thông báo cho biết trước khi xịt thuốc trừ sâu. Kể từ Tháng Mười 2002, những
người có ghi tên về việc này sẽ được thông báo tối thiểu là 72 tiếng đồng hồ trước khi trường học cho xịt thuốc trừ sâu. Nếu quý vị muốn
ghi tên để được thông báo mỗi lần trường học cho xịt thuốc trừ sâu, xin gởi cho chúng tôi tên, địa chỉ của quý vị và tên trường của con em
về địa chỉ:
Westminster School District, Grounds Department, 14121 Cedarwood Ave., Westminster, CA 92683.
Trong những trường hợp cần thiết, Học Khu Westminster có thể cần phải sử dụng một hoặc nhiều hơn những loại thuốc xịt sâu sau đây
(được liệt kê với những chất liệu hiện có) tại những trường học thuộc học khu trong niên học.
Answer Gopher Bait , Dphacinone; Demon WP, Sypermethrin; Fumitoxin Tablets, Aluminum Phosphade; Fusilade II, Fluazifop-Pbutyl, Butyl ®-2-[4{{5-(trifluoromethy)-2-pyridinyl] oxy phenoxy] propanoate; Omega-Grain Bait, Strychrine Alkaloid NXF; PT Alpine,
Dinotefurah:, N-methyl-N[(tetrahydro-3-furanyl)methyl] guanidine; Real-Kill Indoor Fogger, Cypermethrin; Round-Pro Max, Glyphosiate,
N (Phosphonomethyl) Glycine; Termidor SC, Fipronil; Weed and Feed 25-3-5, 2-4 Dichlorophenoxyacctic
Tất cả những loại thuốc xịt sâu là do những nhân viên đã được huấn luyện thực hiện để bảo đảm sự an toàn cho học sinh và nhân viên
trường học. Nếu có thắc mắc, xin liên lạc với Brian Johnson, Giám Đốc Điều Hành, Facilities Planning and MOT tại số (714) 894-7311,
ext. 1120.
CHƯƠNG TRÌNH NGĂN NGỪA
Học sinh được học những bài học về kỹ năng căn bản để ngăn ngừa trong những đề tài như là kỹ năng giao tế tích cực, đối phó, giải
quyết mâu thuẫn, chống lại áp lực của bạn bè, giải quyết vấn đề, ngăn ngừa bắt nạt và bắt nạt trên mạng, ngăn ngừa việc tự tử, ngăn
ngừa bạo lực, an toàn trên mạng internet, ngăn ngừa dùng ma túy, rượu và thuốc lá và sử dụng các loại có chất ni-cô-tin. Chương trình
học cho các lớp K-1 là “Warm Fuzzies;” “Cold Pricklies;” lớp 2 là “Pumsy;” và lớp 3–8 là “Botvin’s Life Skills.” Chương trình BRAVE được
dạy cho các lớp tiểu học K-6. Các bài học sẽ được học trong ngày học bình thường, do các giáo viên có bằng cấp và chuyên viên cố vấn
đảm trách.
LÊN LỚP VÀ Ở LẠI LỚP
Trường học sẽ nhận định những học sinh nào có nguy cơ không đạt được yêu cầu về học vấn của Học Khu Westminster, và đề ra những
chương trình trợ giúp để giúp học sinh vượt qua được những môn học kém. Những chương trình này có thể bao gồm, nhưng không giới
hạn, những chương trình kèm thêm, chương trình sau giờ học, chương trình học hè, và/hoặc thành lập một ban nghiên cứu để theo dõi
học sinh. Phụ huynh sẽ nhận thông báo trong niên học, càng sớm càng tốt để có cơ hội thảo luận với hiệu trưởng và (các) giáo viên xem
có cần thiết cho em ở lại lớp hay không.
HỒ SƠ CỦA HỌC SINH (EC 49063) (BP5125)
Các Loại Hồ Sơ Của Học Sinh: Hồ sơ của học sinh gồm có bất cứ những mục chi tiết nào liên quan trực tiếp đến việc nhận diện học sinh,
không phải là những chi tiết vô hại, do Học Khu lưu giữ, hoặc do một nhân viên Học Khu có nhiệm vụ lưu giữ. Hồ sơ này bất kể là văn
bản, bản in, băng tape, film, microfilm hoặc bất kỳ dưới một hình thức nào. Hồ sơ của học sinh bao gồm cả hồ sơ về sức khỏe.
Viên Chức Có Trách Nhiệm: Hiệu trưởng là người có trách nhiệm về những loại hồ sơ lưu giữ tại trường. Hồ sơ được lưu giữ tại văn
phòng Học Khu thuộc trách nhiệm của Giám Đốc Các Chương Trình Phân Loại và Khảo Sát.
Nơi Cất Giữ Log/Hồ Sơ: Luật pháp yêu cầu hồ sơ lưu trữ của mỗi học sinh cất giữ sổ ghi chép/log có ghi danh sách tất cả những người,
cơ sở, hoặc tổ chức yêu cầu hoặc thu nhận chi tiết từ hồ sơ và lý do hợp pháp. Vì hồ sơ của con em được lưu trữ tại trường, bản ghi
chép/log danh sách này được cất giữ trong văn phòng của hiệu trưởng.
Yêu Cầu Của Nhân Viên, Viên Chức Trường Học/Lý Do Hợp Pháp Về Giáo Dục: nhân viên, viên chức trường học với những quan tâm
hợp pháp về giáo dục có quyền xem hồ sơ của học sinh. Viên chức trường học là nhân viên của Học Khu như hiệu trưởng, giám thị, giáo
viên, hoặc ban nhân viên hỗ trợ (bao gồm, nhưng không hạn chế, phụ tá giáo viên, nhân viên y tế và nhân viên củng cố nội quy trường
học); hội viên trong ban quản trị; cá nhân hoặc công ty ký hợp đồng với Học Khu một công việc đặc biệt (ví dụ như luật sư, nhân viên kiểm
toán, cố vấn y tế, cố vấn về giáo dục hoặc nhân viên trị liệu); nhân viên phụ trách của một cơ quan thuộc tiểu bang hoặc cơ quan phúc lợi
trẻ em tại địa phương, có trách nhiệm hợp pháp chăm sóc và bảo vệ đứa trẻ, các cơ sở công cộng khác cung cấp dịch vụ cho học sinh,
cũng như nhân viên của các trường công lập khác hoặc hệ thống trường học có những chương trình giáo dục dẫn đến việc tốt nghiệp
trung học, hoặc nơi mà học sinh dự định hoặc được chỉ dẫn đến ghi danh; hồ sơ cố vấn của học sinh. Người yêu cầu được phép xem hồ
sơ của học sinh chỉ khi nào có lý do hợp pháp cần thiết, liên quan đến giáo dục. Dựa theo yêu cầu, Học Khu tiết lộ hồ sơ giáo dục không
cần có sự đồng ý, cho viên chức thuộc học khu mà học sinh dự định ghi danh. Lý do hợp pháp về giáo dục được ghi rõ trong Luật Giáo
Dục California khoản 49076.
Quyền Duyệt Xét Hồ Sơ/Xóa Bỏ: Phụ huynh có quyền được xem bất kỳ và tất cả các hồ sơ nào liên quan đến con em, đang được Học
Khu lưu giữ. Một đứa trẻ hoặc một thiếu niên vô gia cư hoặc thiếu niên không có người lớn chăm nom, 14 tuổi hoặc lớn hơn, có thể có
được hồ sơ của em. Nếu muốn xem xét hồ sơ đang được lưu giữ tại trường học, xin liên lạc với hiệu trưởng hoặc viết thư yêu cầu ghi rõ
loại hồ sơ nào muốn xem. Nếu muốn xem hồ sơ đang được lưu giữ tại văn phòng Học Khu, xin liên lạc với Giám Đốc Các Chương Trình
Phân Loại/Khảo Sát. Hiệu trưởng hoặc Học Khu sẽ đáp ứng yêu cầu trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận thư yêu cầu.
Tùy thuộc vào việc chỉ định phục hồi được hoàn tất tốt đẹp của học sinh bị đuổi học nhưng được Hội Đồng Quản Trị Học Khu hoãn thi
hành, Hội Đồng có thể yêu cầu xóa bỏ bất kỳ hoặc tất cả các hồ sơ về tiến trình đuổi học. Nếu Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam yêu cầu
ngược lại với quyết định của Hội Đồng Quản Trị Học Khu về việc đuổi học, Hội Đồng Quận có thể yêu cầu Học Khu xóa bỏ hồ sơ của học
sinh và hồ sơ của Học Khu về bất kỳ những gì liên quan đến việc đuổi học. Khi quý vị đệ trình văn bản viết tay từ chối không đồng ý, sau
phần bắt đầu cho giáo dục đặc biệt và những dịch vụ liên quan cho con em của quý vị, Học Khu không cần phải điều chỉnh, sửa đổi hồ sơ
giáo dục của con em để bỏ đi bất kỳ những gì liên quan đến việc con em nhận chương trình giáo dục đặc biệt cùng những dịch vụ.
Sửa Đổi Nội Dung Của Hồ Sơ: Phụ huynh có quyền gửi văn bản cho Tổng Giám Đốc Học Khu yêu cầu sửa đổi hoặc hủy bỏ những chi tiết
ghi trong hồ sơ, văn bản ghi rõ quan tâm về chi tiết liên quan đến con em có thể là: 1) không chính xác, 2) kết luận hoặc suy luận cá nhân
không cần thiết, 3) kết luận hoặc suy luận ngoài lãnh vực quan sát, 4) không dựa trên quan sát cá nhân của người có tên với thời gian và
địa điểm quan sát, 5) sai lệch hoặc 6) vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền hạn khác của học sinh.
Lệ Phí Về Bản Sao: Quý vị có thể nhận bản sao hồ sơ của con em, 1-9 trang, với giá $.20 một trang, 1 mặt; 10 trang hoặc nhiều hơn, một
mặt với giá $5.00, cộng thêm $.20 cho mỗi trang, nếu quá 10 trang. Bản sao của mỗi một băng nghe/ tape recording giá $3.50.
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Chuyển Hồ Sơ: Học Khu phải chuyển 1 bản sao hồ sơ vĩnh viễn của học sinh đến trường học mà em dự định ghi danh học trong vòng 10
ngày học.
Khiếu Nại: Quý vị có quyền làm đơn khiếu nại gửi cho Bộ Giáo Dục US, về việc Học Khu không theo đúng điều khoản của Đạo Luật
Quyền Hạn Giáo Dục Và Riêng Tư của Gia Đình US (20 USC 1232g)
Ghi Chú hoặc Đáp Ứng Với Hành Động Kỷ Luật: Bất cứ khi nào trong hồ sơ của học sinh có ghi chi tiết liên quan đến các biện pháp kỷ
luật được thực hiện cho con em, quý vị có quyền thêm vào hồ sơ của em văn bản ghi chú hoặc ý kiến của quý vị về biện pháp kỷ luật này.
Tiết Lộ Chi Tiết Vô Hại (EC 49073): Học Khu định nghĩa các điều sau đây là “các chi tiết vô hại” có nghĩa là một hoặc nhiều hơn các điều
sau: tên của học sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, ngày đi học, các trường công hoặc tư đã theo học gần đây nhất. Học
Khu xác định những cá nhân, viên chức, hoặc các tổ chức sau đây có thể nhận chi tiết vô hại này: cá nhân có lý do về giáo dục hợp pháp;
bao gồm các viên chức, nhân viên trường học; trường học dự định ghi danh; viên chức đặc biệt của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương;
nhân viên phụ trách phúc lợi trẻ em của quận; nhân viên khẩn cấp; cơ quan cung cấp trợ giúp tài chánh và chứng nhận uy tín. Danh sách
những người yêu cầu xem hồ sơ được giữ tại văn phòng trường học. (EC 49073, 49076) Chi tiết vô hại có thể được tiết lộ cho các tổ chức
bên ngoài không cần đến văn bản thỏa thuận trước của quý vị. Những nơi này bao gồm nhưng không giới hạn cho những nơi làm chuông
reng trong lớp hoặc phát hành sổ kỷ yếu; giấy ghi vai trò của con em trong một vở kịch; danh sách học sinh thuộc hạng danh dự hoặc
được khen thưởng khác; chương trình tốt nghiệp, và các sinh hoạt thể thao. Chi tiết sẽ không được tiết lộ cho cơ sở tư nhân có lợi nhuận
ngoại trừ chủ nhân, chủ nhân dự kiến và các đại diện của giới truyền thông báo chí, bao gồm, nhưng không giới hạn, báo, tạp chí, đài phát
thanh và truyền hình. Không một chi tiết nào của con em bị tiết lộ nếu quý vị báo cho Học Khu biết không được tiết lộ bất kỳ chi tiết nào.
Quý vị có thể nộp văn bản cho hiệu trưởng nếu không muốn tiết lộ các chi tiết của con em. Không được tiết lộ chi tiết của một đứa trẻ hoặc
một thiếu niên vô gia cư trừ khi phụ huynh hoặc học sinh hội đủ điều kiện bằng lòng cho tiết lộ các chi tiết bằng văn bản.
Tiết Lộ Chi Tiết cho Ban Tuyển Mộ Quân Đội (20 USC 7908) Luật quốc gia Hoa Kỳ yêu cầu các học khu phải cung cấp tên, địa chỉ và số
điện thoại của các học sinh trung cấp/trung học theo yêu cầu của giới chức tuyển mộ quân đội hoặc một trường sở có trình độ giáo dục
cao hơn. Quý vị có quyền yêu cầu trường học không được tiết lộ các chi tiết này trước khi có sự thỏa thuận của phụ huynh. Xin nộp cho
hiệu trưởng trường học một văn bản ghi rõ là quý vị không muốn tiết lộ các chi tiết này.
Hủy Bỏ Hồ Sơ Của Học Sinh Hội Đồng Quản Trị Học Khu phải lưu giữ bản chính hoặc bản sao hồ sơ loại lâu dài của học sinh (Class 1Permanent) theo chỉ thị của luật California; lưu giữ trong một thời gian quy định các hồ sơ tạm thời của học sinh (Class 2-Optional
Records) cho đến khi các chi tiết không còn cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ giáo dục cho đứa trẻ nữa và cho đến khi nào được tái
xếp loại là hồ sơ được hủy bỏ -Class 3-Disposable, sẽ được hủy bỏ theo luật của California (5 CCR 432). Trước khi hủy bỏ hồ sơ của học
sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt, IDEA yêu cầu học khu phải thông báo cho phụ huynh biết khi có quyết định là các chi tiết cá
nhân của học sinh không còn cần thiết để cung cấp các dịch vụ giáo dục cho đứa trẻ nữa. Khi phụ huynh/giám hộ được thông báo về việc
này, họ có thể yêu cầu có được bản sao trước khi hồ sơ bị hủy, hoặc yêu cầu hủy bỏ hồ sơ, trừ khi Học Khu xác định là các chi tiết này,
có thể cần thiết cho dịch vụ giáo dục trong tương lai hoặc cho việc kiểm toán (34 CFR 300, 5 CCR 16026). Trừ khi được xếp là hồ sơ lâu
dài, tất cả các loại hồ sơ khác của học sinh sẽ được hủy bỏ năm năm sau khi các chi tiết không còn cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ
giáo dục nữa (5 CCR 16027).
BẢN TƯỜNG TRÌNH THÀNH QUẢ CỦA TRƯỜNG HỌC (EC 35256, 32286)
Hàng năm, Học Khu Westminster phát hành Bản Tường Trình Thành Quả Của Trường Học (gọi tắt là SARC) cho mỗi một trường học
trong học khu. Hiệu trưởng là người có sẵn bản tường trình này và quý vị cũng có thể tìm thấy trên mạng www.wsdk8.us. SARC bao
gồm, nhưng không giới hạn, việc thẩm định tình trạng của trường học được ghi trong Luật Giáo Dục California khoản 33126. SARC còn
gồm cả những điều khoản chính trong kế hoạch an toàn của trường.
Phụ huynh/ giám hộ sẽ nhận được giấy thông báo trước ngày 15 tháng Mười Một nếu trường học của con em được chọn vào Chương
Trình Trợ Giúp Tức Thì/Thành Quả Thấp vì lý do trường có thành quả dưới mức trung bình.
KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC
Mọi người đến trường đều bắt buộc phải ghi tên với hiệu trưởng hoặc người đại diện trước khi bước vào sân trường. Hội Đồng Quản Trị
đã thiết lập chính sách và bắt buộc thi hành chính sách trường học không hút thuốc lá. Chính sách này cấm sử dụng bất cứ loại thuốc lá
nào, vào bất cứ lúc nào, trong các cơ sở do Học Khu làm chủ hoặc thuê mướn, trong các khu vực đất đai tài sản của Học Khu, và trong
các loại xe cộ của Học Khu.
SÁCH NHIỄU VỀ TÌNH DỤC (BP 5145.7)
Hội Đồng Quản Trị quyết tâm duy trì một môi trường học hỏi không có sách nhiễu và nghiêm cấm quấy nhiễu tình dục bất hợp pháp đối
với bất cứ học sinh nào, gây ra do một nhân viên, học sinh, hoặc bất cứ người nào tại trường học hoặc tại bất cứ sinh hoạt nào liên quan
đến trường học. Sách nhiễu tình dục đối với học sinh là hành động phân biệt và vi phạm Title VII của Đạo Luật Dân Quyền năm 1964,
Title IX của Tu Chính Án Giáo Dục năm 1972, hướng dẫn của Ủy Ban Cơ Hội Làm Việc Bình Đẳng, luật pháp California và Chính Sách
của Ban Quản Trị Học Khu. Những em học sinh nào tham gia vào việc quấy nhiễu này với bất cứ một ai ở trong hoặc từ học khu, có thể
sẽ bị lãnh hình phạt kỷ luật, kể cả bị trục xuất ra khỏi trường. Bất cứ một viên chức nào cho phép hoặc nhúng tay vi phạm điều luật này có
thể sẽ bị lãnh hình phạt kỷ luật, kể cả bị đuổi việc.
Đề nghị tình dục, xin ân huệ về tình dục, hành động bằng lời nói hoặc bằng thể chất của bản chất tình dục, được xem như sách nhiễu tình
dục khi (1) đề nghị hành động, dùng từ hoặc điều kiện, nói thẳng hoặc ám chỉ, xảy ra trong tình trạng việc làm hoặc việc học của cá nhân,
(2) đề nghị, hoặc từ chối, hành động do cá nhân sử dụng làm căn bản cho quyết định việc làm hoặc việc học, ảnh hưởng đến người đó,
hoặc (3) hành động có mục đích hoặc có ảnh hưởng không cần thiết can dự vào việc làm hoặc việc học của cá nhân, hoặc tạo ra một môi
trường làm việc hoặc học hỏi đe dọa, thù địch, sỉ nhục.
Học sinh phải được bảo đảm là không phải bị và chịu đựng dưới bất kỳ hình thức nào về hành vi hoặc giao tiếp tình dục cưỡng bách, với
bất cứ lý do nào, bất cứ quấy nhiễu nào gây thiệt hại cho môi trường giáo dục hoặc tình cảm của học sinh tại trường học.
Hội Đồng Quản Trị của học khu khuyến khích các học sinh và nhân viên nên thông báo ngay những vụ sách nhiễu về tình dục đến hiệu
trưởng hoặc người thay quyền hiệu trưởng. Tổng Giám Đốc hoặc người thay quyền tổng giám đốc sẽ điều tra nhanh chóng mọi khiếu nại
về sách nhiễu tình dục với phương pháp bảo mật cho tất cả những thành phần liên quan trong sự việc. Trong bất cứ trường hợp nào học
sinh sẽ không bị ép phải trực tiếp giải quyết việc khiếu nại với người vi phạm. Học Khu cấm ngặt mọi hình thức trả thù với người khiếu nại
hoặc những ai liên quan đến việc điều tra vấn đề này. Mọi vụ khiếu nại về việc sách nhiễu về tình dục sẽ được điều tra nhanh chóng với
tính cách tôn trọng sự kín đáo của tất cả mọi thành phần liên quan trong sự việc.
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT
Luật quốc gia Hoa Kỳ và California bắt buộc phải cung cấp một nền giáo dục công lập thích ứng (FAPE) trong môi trường ít bị giới hạn
nhất (LRE) cho các học sinh bị khuyết tật. Chi tiết về điều kiện hội đủ, thủ tục bảo đảm, và các vấn đề thêm nữa có sẵn từ Dịch Vụ Học
Sinh. (EC 56000 et seq.; 20 USC 1401 et. seq). Học Khu có phận sự nhận biết, định được và khảo sát đứa trẻ bị khuyết tật, cần có
chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Nếu tin là con em cần đến chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên
quan, quý vị có thể liên lạc với Dịch Vụ Học Sinh để yêu cầu cho em được bắt đầu khảo sát. (EC56300, 56301) Phụ huynh của các em
học sinh, từ 0 đến 21 tuổi, có quyền yêu cầu hiệu trưởng cho con em được khảo sát về mặt giáo dục để em được hưởng một nền giáo
dục đặc biệt, nếu phụ huynh tin rằng học sinh đã không tiến bộ đúng mức. (EC 56301) Cũng theo đó, Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt
Miền Tây Quận Cam (WOCCSE) đã biên soạn những chính sách và thủ tục để nhận định tất cả những cá nhân cần đến sự trợ giúp đặc
biệt tương đương với Điều Luật EC 56330 của Nội Quy Liên Bang, Điều khoản § 121a, 504. Giáo dục đặc biệt là một chương trình giảng
dạy không tốn kém cho phụ huynh, được lập ra để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của học sinh. Chương trình này là một phần trọng
yếu trong chương trình giáo dục và thúc đẩy sự quan hệ giữa học sinh có khuyết tật và học sinh không có khuyết tật. Các em học sinh
này sẽ được xếp thành nhóm theo nhu cầu giáo dục của các em. (Luật Cá Nhân Khuyết Tật (IDEA) Học sinh chỉ được đề nghị vào
chương trình giảng dạy và những dịch vụ đặc biệt sau khi những trợ giúp của chương trình giáo dục phổ thông bình thường đã được cân
nhắc và sử dụng. Không một học sinh nào có thể được chuyên viên tâm lý đánh giá cá nhân em hoặc xếp vào chương trình đặc biệt mà
không có giấy tờ của phụ huynh xác nhận chấp thuận và không qua một buổi họp thông báo về kết quả của những khảo sát. Nếu không
có những chương trình thích ứng trong học khu, phụ huynh có thể khiếu nại để yêu cầu sắp xếp cho con em, được chẩn đoán riêng hoặc
yêu cầu có được các dịch vụ từ trường tư, không phải là trường đạo. (Điều khoản 56031, 56303)
Học Khu Westminster đáp ứng với Điều Khoản 504 của Điều Luật Phục Hồi 1973, một danh sách do luật liên bang ghi rõ các quyền của
học sinh khuyết tật và quyền của phụ huynh. Phụ huynh có quyền như sau:
(1) con em phải được tham gia các chương trình giáo dục phổ thông bình thường mà không bị kỳ thị vì tình trạng khuyết tật của em;
(2) được học khu hướng dẫn về quyền hạn của phụ huynh;
(3) nhận thông báo về những nhận định, đánh giá và sắp xếp cho con em và xem xét các hồ sơ;
(4) con em được hưởng một chương trình giáo dục công lập miễn phí và thích ứng (FAPE) trong một môi trường ít bị giới hạn nhất
(LRE). Điều này bao gồm cả quyền được học chung với các học sinh không khuyết tật với mức độ thời gian tối đa và có quyền được
học khu thiết lập những điều chỉnh hợp lý giúp cho em có một cơ hội bình đẳng để tham gia vào các sinh hoạt học đường;
(5) con em được học tại các cơ sở và hưởng những dịch vụ tương đương với các dịch vụ dành cho học sinh không khuyết tật;
(6) có những quyết định về sự đánh giá, giáo dục và xếp lớp dựa trên một số các nguồn dữ kiện khác nhau, và bởi những người có
kiến thức hiểu rõ về học sinh, về ngày đánh giá, và về những chọn lựa cho việc xếp lớp.
(7) có những đánh giá định kỳ và/hoặc tái đánh giá trước khi có những thay đổi đáng kể trong những dịch vụ;
(8) nhận những bản sao của hồ sơ với một phí tổn tương đối trừ khi lệ phí sẽ thực sự ảnh hưởng để không thể xem được hồ sơ;
(9) yêu cầu sửa đổi những hồ sơ giáo dục của con em nếu có lý do chính đáng để tin rằng những hồ sơ này không được chính
xác, thay đổi khác với sự thật hoặc là vi phạm quyền lợi riêng của đứa trẻ;
(10) yêu cầu một buổi hòa giải hoặc buổi phân xử công bằng về các quyết định hoặc những thực hiện liên quan đến việc đánh giá,
chương trình giảng dạy và sắp xếp dành cho đứa trẻ. Phụ huynh và học sinh có thể tham dự vào phiên họp khiếu nại và có luật sư
đại diện. Yêu cầu buổi khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 30 ngày lịch kể từ ngày thông báo về quyết định của học khu;
(11) làm đơn thưa học khu vì lý do vi phạm nội quy Điều Khoản 504. Bất cứ một người nào, cơ sở, hoặc tổ chức nào cũng có
quyền làm đơn kiện lên Tổng Giám Đốc Giáo Dục Phổ Thông cấp Tiểu Bang, kèm theo một bản sao thông báo cho học khu đang
vi phạm điều mà, nếu có thật, được xem là vi phạm của cơ quan công quyền thuộc liên bang hay tiểu bang hoặc được xem là vi
phạm luật tiểu bang điều hành chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên hệ. (CAC 3081 (a) (2) (CFR34 §104.32, 104.36)
Học Khu Westminster không tiết lộ các hồ sơ giáo dục của học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt cho các cơ quan khác nếu
không được phụ huynh đồng ý (EC 56515).
BẢO HIỂM TAI NẠN/SỨC KHỎE CHO HỌC SINH
Bảo Hiểm Tai Nạn Cho Học Sinh: Học Khu Westminster không cung cấp bảo hiểm sức khỏe, tai nạn hoặc nha khoa cho học sinh bị
thương trong trường học hoặc trong các sinh hoạt học đường. Theo Luật Giáo Dục Khoản 49472, học khu có chương trình bảo hiểm tai
nạn về sức khỏe/nha khoa với giá thấp. Mục đích của chương trình này là cung cấp trợ giúp với giá tối thiểu để đáp ứng một số chi phí
cho thương tích vì tai nạn. Chương trình này không cung cấp việc trang trải vô hạn định, mà chỉ là trợ giúp thêm trong trường hợp xảy ra
tai nạn.
Có hai loại lợi ích. Loại “High Option” được đề nghị cho những con em không có bảo hiểm gia đình hoặc bảo hiểm riêng của quý vị có số
tiền phải trả trước/deductible cao. Tất cả các loại đều dựa trên căn bản “Thời Gian Ở Tại Trường/School Time” hoặc “24 Giờ/24-Hour” (cả
ngày, mỗi ngày) và có thể chỉ trả rất ít $11 (trả một lần một năm). Xin đến văn phòng trường học của con em để lấy cuốn brochure/đơn xin
ghi nhiều chi tiết, hoặc cũng có thể lấy trên mạng online tại www.peinsurance.com (nhấn vào “products”, rồi nhấn “student insurance”). Xin
đọc cuốn “Student Benefits Plan Brochure” để chọn chương trình nào đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của quý vị.
Chương trình trả trước $500.00, thêm vào bảo hiểm khác, giúp quý vị đáp ứng với tiền phải trả trước/deductible và/hoặc tiền phải trả copayment của bảo hiểm chính.
Vì học khu KHÔNG cung cấp bảo hiểm tai nạn về sức khỏe /nha khoa, chúng tôi mong quý vị cân nhắc cẩn trọng về chương trình này.
Muốn mua bảo hiểm, xin hãy điền đơn, kèm theo số tiền phải trả, và làm theo hướng dẫn trong cuốn brochure. Nếu có thêm thắc mắc, xin
gọi cho Pacific Educators, Inc., tại số (800) 722-3365 hoặc (714) 639-0962.
Tất cả các chương trình đều chỉ trả MỘT NĂM MỘT LẦN
Chương Trình
Giá Rẻ
Tại Trường
Lớp P-8
$11.00
Lớp 9 -12
$24.00
24 Giờ một Ngày
Lớp P -8
$75.00
Lớp 9-12
$92.00
Trang Trải Cho Tackle Football (Tùy Ý)
Lớp 9
$36.00
Lớp 10-12
$84.00
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Giá Cao
$25.00
$54.00
$161.00
$192.00
$80.00
$177.00

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Học Sinh: Pacific Educators có thể trợ giúp xin bảo hiểm sức khỏe đáp ứng được các hướng dẫn của Luật
“Affordable Care” và giúp quý vị tránh bị phạt thuế có thể có. Việc phạt này sẽ gia tăng mỗi năm kể từ năm 2014. Một số người có thể hội
đủ điều kiện được giảm thuế và được trợ giúp của chính phủ. Chúng tôi rất vui được giúp quý vị có được trợ giúp này nếu quý vị hội đủ
điều kiện. Xin gọi cho số điện thoại bên dưới hoặc viếng mạng website www.peinsurance.com (nhấn vào “product” rồi nhấn “health
insurance”). Nếu có thêm thắc mắc, xin gọi cho Pacific Educators, Inc.; tại số (800) 722-3365 hoặc (714) 639-0962.
TÁC PHONG CỦA HỌC SINH
Tất cả các giáo viên trong Học Khu Westminster đều bắt buộc các học sinh phải có trách nhiệm về tác phong của bản thân, từ nhà đến
trường hoặc từ trường về nhà, trong sân chơi, hoặc trong giờ chơi. (Điều khoản 44807) Hơn nữa, học sinh bắt buộc phải đi học thường
xuyên và đúng giờ, tuân theo nội quy của trường, tuân theo tất cả mọi hướng dẫn của giáo viên và các nhân viên có thẩm quyền khác,
ngăn nắp, có phép tắc, siêng năng học và kính trọng các giáo viên cùng nhân viên có thẩm quyền khác, tử tế và lịch sự đối với các bạn
học, và phải tự kềm chế không sử dụng những ngôn ngữ xúc phạm và thô bỉ. (EC 48908, CCR 5 § 300)
THĂM DÒ Ý KIẾN
Dựa trên Điều Luật Giáo Dục Đề Mục 51513 và Luật Điều Chỉnh Bảo Vệ Quyền Hạn của Học Sinh (PPA), học khu không được áp dụng
khảo sát, thăm dò ý kiến hoặc hỏi những câu hỏi liên quan đến niềm tin cá nhân của học sinh hay của gia đình hoặc về đời sống tình dục,
đời sống gia đình, luân lý và tôn giáo, ngoại trừ cha mẹ/giám hộ của học sinh có ký giấy cho phép trước đó.
Thêm vào đó, luật liên bang cho phép phụ huynh/giám hộ và học sinh nào 18 tuổi trở lên có quyền hạn trong lãnh vực tiến hành việc thăm
dò ý kiến của học khu. Những quyền này bao gồm quyền được kiểm soát và đồng ý cho phép thăm dò ý kiến về những tin tức “cần phải
được bảo mật” do liên bang tài trợ. Nếu Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ tài trợ một chương trình thăm dò ý kiến toàn thể hoặc một phần, phụ
huynh/giám hộ phải có văn bản đồng ý trước khi học sinh có thể cung cấp những chi tiết thuộc danh sách câu hỏi liên quan đến: (20 USC
1232h)
1. Những chủ trương hoặc niềm tin về chính trị của học sinh hoặc phụ huynh
2. Những vấn đề tâm thần hoặc tâm lý của học sinh hoặc của gia đình học sinh
3. Hành vi hoặc thái độ về tình dục
4. Hành vi bất hợp pháp, chống đối xã hội, tự buộc tội mình, hoặc tự hạ mình
5. Những người trực hệ trong gia đình được đánh giá là có vấn đề.
6. Những liên hệ đặc biệt hợp pháp, ví dụ như với luật sư, bác sĩ hoặc mục sư
7. Thực hành tôn giáo, chủ trương, hoặc tín ngưỡng của học sinh hoặc phụ huynh
8. Lợi tức, thay vì dựa trên những điều luật khác để ấn định điều kiện hội đủ cho chương trình.
Học khu khi tham khảo với phụ huynh sẽ khai triển và chấp nhận những chính sách liên quan đến những quyền lợi này và việc bảo mật
những tin tức của học sinh trong những bản thăm dò ý kiến. Phụ huynh/giám hộ sẽ được trực tiếp thông báo qua thư gởi bưu điện hoặc
qua điện thư/email trước khi tiến hành những sinh hoạt hoặc thăm dò ý kiến đặc biệt được ghi bên dưới, và đồng thời, nếu cha mẹ yêu
cầu, có thể duyệt xem trước phần câu hỏi cũng như có quyền từ chối không cho con em tham gia sinh hoạt hoặc tham khảo ý kiến đặc
biệt này.
CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHO HỌC SINH
Học Khu Westminster ghi nhận giá trị của máy điện toán và kỹ thuật của các vật dụng điện tử khác giúp cho học sinh phát huy việc học
hỏi. Mạng lưới và những nối kết internet của học khu đã được phát triển thành phương tiện phát huy nền giáo dục xuất sắc, cải tiến, và
liên lạc cho học sinh và giáo viên, nhân viên. Vì bản chất mở rộng của mạng lưới internet, có nhiều tài liệu trên Internet không thích
hợp cho trường học sử dụng. Mục đích của học khu là bảo vệ học sinh không sử dụng những nội dung không thích hợp qua việc:
● đáp ứng hoặc vượt trên những hướng dẫn của tiểu bang và liên bang về việc thanh lọc nội dung từ mạng Internet;
● phải có nhân viên giám sát và theo dõi tất cả những lần sử dụng Internet của học sinh;
● hướng dẫn mỗi học sinh biết chấp nhận trách nhiệm cá nhân khi sử dụng các nguồn trợ giúp một cách thích hợp.
Xin quý vị giúp chúng tôi dạy con em sử dụng hệ thống kỹ thuật đúng đắn bằng cách thảo luận những chi tiết trong trang này và khuyến
khích các em luôn luôn tuân theo luật lệ. Giáo viên có thể có thêm chi tiết về những nhu liệu/software và kỹ thuật đặc biệt sẽ được sử
dụng tại trường học trong năm nay. Những yêu cầu sau đây được áp dụng cho tất cả mọi người sử dụng kỹ thuật của Học Khu. Học
sinh sử dụng máy điện toán chỉ với mục đích do các giảng viên học khu cho phép, theo chính sách của Hội Đồng Quản Trị. Học sinh
có trách nhiệm tuân theo những yêu cầu được ghi trong Bản Thỏa Thuận Sử Dụng/Acceptable Use Agreement. Những người sử dụng
không được thiết lập, lấy đi, hoặc điều chỉnh thiết bị trên mạng lưới. Việc sử dụng không thích hợp sẽ đưa đến kết quả có thể hủy bỏ
quyền lợi của học sinh, thi hành kỷ luật và/hoặc tiến hành về luật pháp.
Tính Cách Riêng Tư
Học Khu tôn trọng sự riêng tư cá nhân của nhân viên và học sinh. Tuy nhiên, tính cách riêng tư này không áp dụng cho hệ thống máy
điện toán được sử dụng tại trường học. Để bảo đảm việc sử dụng đúng đắn, Học Khu có thể theo dõi các nguồn trợ giúp kỹ thuật vào bất
cứ lúc nào, không cần phải thông báo trước hoặc với sự đồng ý. Giám đốc mạng lưới có thể xem xét và/hoặc lấy đi các hồ sơ và liên lạc
để duy trì tính cách trung thực của hệ thống và bảo đảm những người sử dụng có tinh thần trách nhiệm. Học sinh không nên nghĩ là
những hồ sơ cất giữ trong hệ thống chính hoặc dụng cụ gắn vào mạng lưới của học khu sẽ luôn được giữ riêng tư.
Hành Vi Khi Lên Mạng
Em hiểu là em có trách nhiệm cá nhân đối với những luật lệ trường học dưới đây khi sử dụng mạng lưới máy điện toán của Học Khu.
Ðược Chấp Thuận

Em luôn giữ lịch sự, thể hiện hành vi đứng đắn và tôn trọng.

Em sẽ nói cho giáo viên biết nếu có điều gì không hay đến với em.

Em hiểu là luật giữ bản quyền của Hoa Kỳ bảo vệ các họa sĩ, nhạc sĩ, và văn sĩ. Nếu dùng hình ảnh hoặc từ ngữ từ trang mạng,
em sẽ cho biết nguồn.

Em hiểu là tất cả mọi thứ có trên mạng của trường học có thể được xem xét bất cứ lúc nào; không có tính cách riêng tư.
Không Ðược Chấp Thuận

Em sẽ không mang CD hoặc mp3/4, E-gaming, E-pads, E-readers, hoặc bất cứ vật dụng điện tử nào khác đến trường nếu không
có phép của trường.

Em sẽ không dùng hệ thống điện toán của học khu cho bất cứ việc bất hợp pháp nào.

Em sẽ không thề thốt, dùng từ ngữ hăm dọa, tục tĩu hoặc chống đối.

Em sẽ không trả lời bất cứ lời nhắn nào không tốt hoặc gây khó chịu cho em. Nếu nhận được loại nhắn tin này, em sẽ báo cho
giáo viên biết ngay.
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Em không bao giờ đồng ý gặp mặt với người nào quen trên mạng mà không có phép của phụ huynh.
Em sẽ không tiết lộ tên hay chi tiết cá nhân về bản thân, gia đình, hoặc của bất cứ người nào mà không có hướng dẫn của giáo
viên. Em hiểu là các chi tiết cá nhân bao gồm hình ảnh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ trường học, địa chỉ sở làm và còn nhiều
nữa.
Em sẽ không chia sẻ mật mã với bất cứ người nào, kể cả với bạn của em.
Em sẽ không đăng hình ảnh hoặc băng video của bản thân, của học sinh khác, hoặc của giáo viên trên Internet, nếu không có
phép
Em sẽ không bỏ qua sự an toàn và hệ thống an ninh của học khu.
Em sẽ không dùng mạng của trường để download/lấy ra trò chơi, nhạc, băng video hoặc bất cứ một loại nào khác không cần thiết
cho việc học.

Điện Thoại Cầm Tay và Các Vật Dụng Điện Tử Khác
Học sinh có thể mang điện thoại cầm tay và các đồ dùng điện tử khác nhưng phải tự chịu trách nhiệm. Sử dụng điện thoại cầm tay
không đúng cách trong ngày học sẽ có thể đưa đến hình thức kỷ luật được ghi trong Quyền Hạn và Trách Nhiệm của Phụ Huynh/Học
Sinh. Học khu không có trách nhiệm về sự mất mát, mất cắp, hoặc bị hư hại của điện thoại cầm tay và các đồ dùng điện tử khác.
Được Chấp Thuận

Em hiểu là phải tắt điện thoại cầm tay trong ngày học ở trường.

Em hiểu là học sinh CHỈ có thể sử dụng điện thoại cầm tay TRƯỚC và SAU giờ học.

Em hiểu là em có thể sử dụng điện thoại của trường trong trường hợp khẩn cấp.
Không Được Chấp Thuận

Em sẽ không bao giờ sử dụng điện thoại cầm tay trong ngày học trong trường hoặc văn phòng, kể cả phòng vệ sinh khi không có
phép của giáo viên, nhân viên.

Em sẽ không bao giờ sử dụng điện thoại cầm tay trong lớp học, trong các buổi hội họp trường, và trong các sinh hoạt đặc biệt
khác.

Em sẽ không sử dụng điện thoại bằng tay để chụp hình hoặc quay phim tại trường khi không có phép của giáo viên, nhân viên.
Chính Sách và Thủ Tục Áp Dụng: Học khu phát hành các chính sách liên quan đến việc sử dụng kỹ thuật được Hội Đồng Quản Trị chấp
thuận và các luật lệ, thủ tục có liên quan. Quý vị có thể đọc hoặc in bản sao từ mạng website: http://www.wsdk8.us
THỦ TỤC KHIẾU NẠI ĐỒNG NHẤT (5 CCR 4622)
Học Khu đã chấp thuận chính sách và thủ tục đệ đơn, điều tra và giải quyết khiếu nại về các vi phạm luật lệ của liên bang và tiểu bang
hoặc luật lệ về việc quản trị chương trình giáo dục, bao gồm việc phân biệt bất hợp pháp. Bản sao về Thủ Tục Khiếu Nại Đồng Nhất của
Học Khu có sẵn trên mạng website của Học Khu http://www.wsdk8.us . Xin xem bản đính kèm #1 là Thông Báo của Học Khu về Thủ Tục
Khiếu Nại Đồng Nhất.
PHỤ GIÚP THIỆN NGUYỆN (BP1240)
Kinh nghiệm dồi dào có sẵn trong cộng đồng là nguồn trợ giúp có thể sử dụng qua nhiều cách thích hợp để phong phú hóa chương trình
giáo dục và củng cố mối quan hệ của trường học với gia đình, thương vụ, kỹ nghệ, cơ sở công, và các trường tư nhân trong cộng đồng.
Các thiện nguyện viên phải hoạt động theo chính sách của Học Khu, nội quy và luật lệ của trường học.
Dưới sự giám sát trực tiếp của nhân viên có bằng cấp, thiện nguyện viên có thể trợ giúp việc thi hành nhiệm vụ, trông nom học sinh, và
trong các công việc giảng dạy. Những cá nhân đều đặn trợ giúp bất kỳ sinh hoạt đặc biệt nào, một giờ đồng hồ hoặc nhiều hơn mỗi tuần,
với hoặc có học sinh chung quanh, phải có giấy chứng nhận không bị lao. Phải chụp hình quang tuyến phổi/X-ray nếu thử lao có dương
tính.
Theo luật chung, phụ huynh thiện nguyện nên sắp xếp cho các con khác khi muốn đến giúp việc tại trường học. Trẻ nhỏ và anh chị của em
có thể gây chi phối cho học sinh, giáo viên và môi trường giáo dục trong lớp học. Ngoài ra, con em của thiện nguyện viên không được
bảo hiểm chi trả, nếu đến trường với cha mẹ và bị thương, sẽ có thể gây ra vấn đề về trách nhiệm.
CHÍNH SÁCH VỀ VŨ KHÍ
Càng ngày càng nhiều, chúng ta nghe thấy rất nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra có liên quan đến vũ khí tại trường học trên toàn quốc. Là một
phụ huynh, quý vị có thể là một trong số những người có thể chặn đứng mối nguy hiểm bằng cách giải thích và áp dụng kỷ luật, cất khóa
những đồ vật nguy hiểm khỏi tầm tay của trẻ em và hiểu rõ chính sách của học khu đối với việc học sinh cất giữ vũ khí.
Bất cứ học sinh nào bị bắt gặp đem theo vũ khí vào khuôn viên trường, cơ sở của trường, hoặc vào những dịp tổ chức các sự kiện do
trường bảo trợ, sẽ bị đuổi học. “Vũ khí” là bất cứ vật dụng nguy hiểm nào, bao gồm nhưng không giới hạn: súng, dụng cụ để cắt hoặc
để đâm lỗ, những vật dụng nào gây ra chất nổ và/hoặc cháy, dụng cụ nào dùng để bắn ra một vật bằng kim khí (áp suất của khí carbon
dioxide hoặc lò xo) hoặc bất cứ loại súng thể thao nào bắn để lại dấu. Dao của Hướng Đạo và dao bỏ túi, súng bắn hơi, súng BB và súng
nước cũng có thể rất nguy hiểm và học sinh không được phép đem đến trường.
Học sinh nào đem súng đến trường sẽ phải chịu những hậu quả rất nghiêm ngặt. Súng được định nghĩa là một vũ khí có lực tống đi bằng
thuốc súng. Học sinh nào bị bắt gặp cất giữ súng trong khuôn viên trường học sẽ bị đề nghị đưa ra Hội Đồng Kỷ Luật của Học Khu và nếu
Hội Đồng xác định là học sinh đã đem súng đến trường, học sinh này sẽ bị đuổi ra khỏi Học Khu Westminster trong một thời gian tối thiểu
là một năm. (Luật Giáo Dục 48915(c) và 48916(a).
Phụ huynh có thể phải chịu trách nhiệm về hành động của con em, và có thể bị bắt giữ hoặc đóng phạt lên đến $10,000 trong trường hợp
gây thương tích cho bất cứ nhân viên nào trong trường học hoặc gây thiệt hại cho tài sản của trường.
Khu Vực Trường Học Không Có Súng
Ngăn cấm một người có giấy phép hiện hành được đem vũ khí không lộ ra/dấu đi, không được đem vũ khí hoặc đạn vào sân trường từ
K-12, ngoại trừ viên chức giữ gìn hòa bình hoặc những người khác được nêu ra cụ thể. Tái lập khu vực trường học không có súng trong
vòng 1,000 feet. (PC 626.9 & 30310)
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THÔNG BÁO HÀNG NĂM VỀ
THỦ TỤC KHIẾU NẠI ĐỒNG NHẤT 2017-18
Kính Gửi Nhân Viên, Giáo Viên, Học Sinh, Phụ Huynh hoặc Giám Hộ, Hội Viên Hội Đồng Cố Vấn Học Khu:
Học Khu Westminster có trách nhiệm bảo đảm việc chấp hành những điều luật và quy tắc của tiểu bang và liên bang, đã thiết lập
thủ tục đối với việc thưa kiện về kỳ thị, sách nhiễu, hăm dọa, bắt nạt, và khiếu nại việc vi phạm luật lệ của tiểu bang hoặc liên
bang trong việc quản trị các chương trình giáo dục, việc thu tiền lệ phí của học sinh trái phép và không tuân theo đúng Kế Hoạch
Kiểm Soát và Trách Nhiệm Tại Địa Phương (LCAP).
Học Khu sẽ điều tra tất cả những khiếu nại về kỳ thị, sách nhiễu, hăm dọa, và bắt nạt bất hợp pháp bất cứ một nhóm nào được
bảo vệ, đề ra trong Luật Giáo Dục khoản 200 và 220 và Luật của Chính Phủ điều khoản 1135, bao gồm bất kỳ tính cách thật sự
hoặc do phỏng đoán, được đề ra trong Luật Dân Sự khoản 422.55 hoặc dựa trên sự phối hợp của một người với một người
hoặc với một nhóm gồm có một hoặc nhiều hơn những đặc điểm, thực sự hoặc được phỏng đoán này, trong bất kỳ một chương
trình hoặc sinh hoạt nào được cơ sở thực hiện, được tài trợ trực tiếp, hoặc được nhận hoặc có lợi ích từ việc trợ giúp về tài
chánh của tiểu bang.
Thủ Tục Khiếu Nại Đồng Nhất (UCP) sẽ được sử dụng cho vấn đề khiếu nại việc không theo đúng luật lệ của tiểu bang và/hoặc
liên bang trong Học Khu Westminster, bao gồm; Chương Trình Giáo Dục Sau Giờ Học và An Toàn (ASES), Chương Trình Trợ
Giúp Bạn Đồng Lứa và Duyệt Lại của Giáo Viên ở CA, Khảo Sát Việc Chăm Sóc và Sự Phát Triển của Trẻ Em, Chương Trình
Dinh Dưỡng Trẻ Em, Chương Trình Giáo Dục Bồi Hoàn, Chương Trình Trợ Giúp Phân Loại, Chương Trình Giáo Dục Học Sinh
Được Nhận Nuôi/Foster Care và Học Sinh Vô Gia Cư, Luật Tất Cả Học Sinh Thành Công (ESSA), Kế Hoạch Trách Nhiệm Kiểm
Soát Tại Địa Phương (LCAP), Thời Gian Dạy Môn Thể Dục, Lệ Phí Của Học Sinh, Sắp Xếp Chỗ Hợp Lý cho Học Sinh phải
Bơm Sữa Mẹ để Nuôi Con, Kế Hoạch An Toàn Của Trường Học, Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt, Lớp Vườn Trẻ Của Tiểu
Bang và Chương Trình Giáo Dục Ngăn Ngừa Hút Thuốc Lá (TUPE).
Học Khu sẽ điều tra những khiếu nại về việc không cung cấp đầy đủ sách vở/tài liệu giảng dạy, các cơ sở có tình trạng khẩn cấp
hoặc cấp kỳ đe dọa đến sức khỏe và an toàn, tình trạng thiếu giáo viên hoặc bổ nhiệm không đúng chỗ, bằng cách điền đơn
khiếu nại Williams. Đơn khiếu nại UCP còn được sử dụng giúp nhận định và giải quyết bất cứ thiếu sót nào liên quan đến tài
liệu giảng dạy, các cơ sở có tình trạng khẩn cấp hoặc cấp kỳ đe dọa đến sức khỏe và an toàn của học sinh hoặc của giáo viên,
nhân viên, tình trạng thiếu giáo viên hoặc bổ nhiệm không đúng chỗ (theo luật Williams). Đơn khiếu nại William có sẵn tại
trường học hoặc tại văn phòng của học khu hoặc trên mạng website của học khu: www.wsdk8.us.
Học khu sẽ niêm yết một thông báo căn bản về quyền giáo dục của thanh thiếu niên được nhận nuôi/foster và vô gia cư, như đã
được ghi trong Luật Giáo Dục Khoản 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, và 51225.2. Thông báo này sẽ bao gồm các chi ti ết về
tiến trình khiếu nại.
Một học sinh ghi danh theo học tại một trường công lập không phải đóng lệ phí để được tham gia một sinh hoạt giáo dục. Đơn
khiếu nại về việc đóng lệ phí phải được nộp không trễ quá một năm kể từ ngày xảy ra vụ vi phạm luật; học khu sẽ cố gắng hết
sức để bảo đảm việc bồi hoàn toàn thể số tiền cho học sinh, phụ huynh/giám hộ. Khiếu nại về kỳ thị, sách nhiễu, hăm dọa, hoặc
bắt nạt phải được nộp trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày xảy ra sự việc kỳ thị, sách nhiễu, hăm dọa, hoặc bắt nạt, hoặc từ ngày
mà người khiếu nại biết là có vấn đề về kỳ thị, sách nhiễu, hăm dọa, hoặc bắt nạt, ngoại trừ thời gian nộp đơn được tổng giám đốc
hoặc người được ủy quyền tổng giám đốc gia hạn.
Đơn khiếu nại sẽ được điều tra và văn bản quyết định hoặc bản tường trình sẽ được gửi đến người khiếu nại trong vòng sáu mươi
(60) ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại. Thời hạn sáu mươi (60) ngày này có thể được gia hạn bằng văn bản thỏa thuận của
người khiếu nại. Viên chức đảm trách việc điều tra vấn đề khiếu nại sẽ thực hiện và hoàn tất việc điều tra theo điều khoản 46804687 và theo thủ tục của địa phương/học khu được chấp thuận dưới điều khoản 4621.
Đơn khiếu nại phải được điền bằng văn bản và gửi cho nhân viên phụ trách sau:
Chức vụ:

Assistant Superintendent, Human Resources

Địa chỉ:

14121 Cedarwood Ave., Westminster, CA 92683

Số điện thoại:

(714) 894-7311

Người khiếu nại có quyền làm đơn khiếu nại về quyết định của Học Khu lên Bộ Giáo Dục California (CDE) trong vòng 15 ngày kể
từ khi nhận được quyết định của Học Khu, nếu không đồng ý. Đơn khiếu nại phải gồm có một bản sao đơn khiếu nại lên Học Khu
và bản sao quyết định của Học Khu.
Có thể có thủ tục khiếu nại của luật dân sự theo luật của tiểu bang hoặc liên bang về kỳ thị, sách nhiễu, hăm dọa, hoặc bắt nạt,
nếu thích hợp. Trong những trường hợp thích hợp, có thể nộp đơn khiếu nại theo Điều Luật Giáo Dục khoản 262.3. Người khiếu
nại có thể dùng thủ tục của luật dân sự, ngoài thủ tục khiếu nại của Học Khu. Có thể tìm trợ giúp từ những trung tâm hòa giải hoặc
luật sư công/tư. Thủ tục của luật dân sự có thể do tòa án ấn định, bao gồm, nhưng không giới hạn, lệnh tòa và lệnh kềm chế.
Bản sao về chính sách Thủ Tục Khiếu Nại Đồng Nhất UCP của Học Khu Westminster có sẵn, không phải trả tiền.

BẢN ĐÍNH KÈM #2
Có Hiệu Lực: Ngày 1 tháng Giêng, 2017
West's Annotated California Codes Currentness/Phần Chú Thích Luật California Hiện Thời
Education Code/Điều Luật Giáo Dục (Refs & Annos)
Chương Trình Title 2. Giáo Dục Bậc Tiểu Học và các Cấp Lớp Sau Bậc Tiểu Học (Refs & Annos)
Division 4. Giảng Dạy và Dịch Vụ (Refs & Annos)
Part 27. Học Sinh (Refs & Annos)
Chapter 2. Luật Cưỡng Bách Giáo Dục (Refs & Annos)
Article 1. Những Người Bị Ảnh Hưởng (Refs & Annos)
§ 48205. Vắng Mặt Có Phép; tính trung bình việc đi học hàng ngày
(a) Cho dù có Khoản 48200, học sinh được phép nghỉ học do:
(1) Bị bịnh.
(2) Bị cách ly theo chỉ thị của nhân viên y tế quận hoặc thành phố.
(3) Vì lý do về y tế, nha khoa, nhãn khoa, hoặc chỉnh xương.
(4) Vì phải tham dự tang lễ của người thân trực hệ trong gia đình, được phép vắng mặt không quá một ngày nếu
việc này ở ngay tại California, không quá ba ngày nếu ở bên ngoài California.
(5) Vì phải tham gia làm bồi thẩm đoàn theo luật.
(6) Vì bị bịnh hoặc có hẹn với bác sĩ trong giờ học của đứa trẻ có cha mẹ là học sinh.
(7) Vì lý do cá nhân hợp lý, bao gồm, nhưng không hạn chế, về việc ra tòa, tham dự tang lễ, ngày lễ chính thức
của tôn giáo của học sinh, tham gia việc tĩnh tâm của tôn giáo, tham gia buổi họp của công việc làm, hoặc tham
gia buổi họp giáo dục về tiến trình lập pháp hoặc hành pháp do cơ quan bất vụ lợi tổ chức khi phụ huynh hoặc
giám hộ có thơ yêu cầu cho học sinh được nghỉ học và được hiệu trưởng hoặc người đại diện chấp thuận theo
những tiêu chuẩn đồng nhất do hội đồng quản trị thành lập.
(8) phải làm việc vì là thành viên của ban hội đồng bầu cử theo Khoản 12302 của Luật Bầu Cử/Election Code.
(9) Vì lý do được dành thì giờ với người thân trực hệ trong gia đình, đang phục vụ trong quân đội, như đã định
nghĩa trong Điều Khoản 49701, và hiện tại ngũ, được nghỉ phép từ, hoặc vừa mới trở về từ nơi chiến trận hoặc
nơi hỗ trợ cho chiến trận. Việc cho phép vắng mặt trong một khoảng thời gian theo phần này sẽ tùy theo quyết
định của tổng giám đốc học khu.
(10) Vì phải tham dự lễ tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ.
(b) Học sinh vắng mặt ở trường học dưới điều khoản này được phép hoàn thành tất cả các bài làm và bài kiểm
tra, bị thiếu trong khi vắng mặt, nếu làm bài tốt đẹp và được nộp trong khoảng thời gian hợp lý, sẽ được trọn số
điểm. Giáo viên lớp học của học sinh vắng mặt sẽ quyết định cho bài làm và bài kiểm tra tương đương, nhưng
không cần thiết phải là giống y như bài làm và bài kiểm tra bị thiếu trong khi học sinh vắng mặt.
(c) Vì những lý do của điều khoản này, việc tham gia tĩnh tâm của tôn giáo không được quá bốn giờ đồng hồ
trong mỗi lục cá nguyệt.
(d) Việc vắng mặt theo điều khoản này được tính như là việc hiện diện trung bình hàng ngày và không được
nhận phần tiền tài trợ của tiểu bang.
(e) “Trực hệ trong gia đình,” được dùng trong phần này, có cùng nghĩa như đã được đề ra trong Khoản 45194,
ngoại trừ chữ “nhân viên”; được thay bằng “học sinh”.

