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CHÍNH SÁCH KHÔNG KỲ THỊ : The Philadelphia E & T Charter High School không 
phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, 
khuynh hướng tình dục, giới tính , hoặc khuyết tật trong việc cung cấp giáo dục hoặc 
truy cập vào lợi ích của giáo dục dịch vụ, hoạt động, hoặc các chương trình phù hợp 
với Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 đã được sửa đổi, Tiêu đề IX của Sửa 
đổi Giáo dục năm 1972, Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973 đã được sửa đổi và 
Tiêu đề II của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ.  

HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG : Cẩm nang này cấu thành hợp đồng của trường với phụ 
huynh và học sinh. Thẩm quyền của nhà trường trong học thuật và hành vi được trình 
bày chi tiết trong cuốn sổ tay nhưng không giới hạn ở nó. Các chính sách bổ sung 
được phát triển bởi ban quản lý trường trung học Philadelphia E & T Charter nằm trong 
Hướng dẫn thủ tục và chính sách của học sinh. Thẩm quyền của trường không giới hạn 
trong giờ học hoặc tài sản của trường. Bất kỳ hành vi nào trong đó danh tiếng của 
trường có thể bị ảnh hưởng thuộc thẩm quyền của trường.  

Nội dung của Sổ tay này được chia thành bốn (4) phần:  
1. Thông tin / Chính sách chung của 
trường 2. Chính sách dịch vụ của sinh 
viên 3. Chính sách học thuật 4. Chính 
sách công nghệ  

Ban quản trị trường trung học Philadelphia E & T Charter có quyền bổ sung và / 
hoặc thay đổi vào sổ tay học sinh trong suốt năm học. Nếu có bất kỳ bổ sung và / 
hoặc thay đổi nào được thực hiện trong suốt năm học này, những thay đổi đó sẽ 
được thông báo cho cả học sinh và gia đình và đăng trên trang web của trường 
và những thay đổi phù hợp sẽ được thực hiện trên sổ tay học sinh trực tuyến 
trên trang web của trường . Nếu cuốn sổ tay được phân phát cho học sinh mâu 
thuẫn với những gì được đăng trong cuốn sổ tay sinh viên trực tuyến trên trang 
web, thì phiên bản trực tuyến sẽ có tiền lệ. Thông báo thích hợp sẽ được thông 
báo cho bạn thông qua các phương thức liên lạc của trường chúng tôi, bạn có 
trách nhiệm cập nhật mọi thay đổi đối với sổ tay sinh viên trực tuyến bằng cách 
theo dõi trang web của trường.  

www.petchs.org  
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PHẦN 1: THÔNG TIN / CHÍNH SÁCH TRƯỜNG TỔNG HỢP  

A. THÔNG TIN TRƯỜNG  

GIỚI THIỆU: Được thành lập vào năm 2002 bởi Hội Anh em Công nhân Điện Quốc tế, 
Liên minh Địa phương 98, Trường Trung học Điều lệ Philadelphia E & T cung cấp trải 
nghiệm trung học toàn diện cho 600 học sinh. Trường chúng tôi nằm ở giữa Center City 
Philadelphia, cách City Hall một dãy nhà. Vị trí Trung tâm Thành phố của chúng tôi cho 
phép sinh viên từ khắp Philadelphia đến trường của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là 
chuẩn bị cho sinh viên của chúng tôi tham gia vào các lĩnh vực nghề nghiệp mà họ lựa 
chọn bằng nhiều cách khác nhau, thông qua việc theo đuổi học nghề tại IBEW Local 
98, theo học tại các trường cao đẳng hai hoặc bốn năm, việc làm trực tiếp trong các 
ngành đó sau khi tốt nghiệp, hoặc kết hợp của những con đường đó.  
Philadelphia E & T chuẩn bị cho sinh viên trở thành những người năng động, tự tin, 
thành thạo kỹ thuật, kỷ luật, học tập, học sinh phù hợp với lứa tuổi / lớp. Chương trình 
giáo dục của chúng tôi tiếp tục nổi bật như một chương trình độc đáo trong Chương 
trình Giáo dục Hợp tác capstone capstone khu vực Philadelphia, với các sinh viên tham 
gia vào cả chuẩn bị đại học và nghề nghiệp trong các biện pháp bình đẳng. Một yếu tố 
chính của chương trình của chúng tôi là giúp sinh viên của chúng tôi phát triển các kỹ 
năng cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo tại nơi làm việc, cũng như trong cộng đồng.  
BAN ĐÁP ỨNG CUỘC HỌP: Hội đồng quản trị Philadelphia E & T thường họp vào lúc 
8 giờ sáng thứ Sáu trong tòa nhà của trường (* các cuộc họp có thể được tổ chức qua 
điện thoại do hạn chế về sức khỏe cộng đồng, thông báo về việc này sẽ được quảng 
cáo và đăng trên trang web của trường ), một lần mỗi tháng; ngày họp được bao gồm 
trong lịch đính kèm và được quảng cáo trên Philadelphia Daily News và trang web của 
trường. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị luôn mở cửa cho công chúng cho dù 
các cuộc họp là trực tiếp hay trực tuyến. Phụ huynh hoặc bất kỳ thành viên nào muốn 
nói chuyện với Hội đồng quản trị có thể làm như vậy bằng cách tuân theo chính sách 
của Hội đồng:   
Để đăng ký phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng quản trị trường trung học Philadelphia 
E & T Charter, phải tuân thủ quy trình cánh follo : 
Hội đồng công nhận giá trị đối với quản trị trường học về nhận xét công chúng về các 
vấn đề giáo dục và tầm quan trọng của việc lôi kéo các thành viên của cộng đồng tham 
gia các cuộc họp của Hội đồng. 
Các cá nhân được mời đăng ký phát biểu trước cuộc họp không muộn hơn (3 giờ 
chiều) bằng cách gọi cho trường hoặc hoàn thành mẫu đơn trực tuyến vào ngày trước 
cuộc họp Hội đồng quản trị, và đăng ký bằng tên riêng của họ và không nên thay mặt ai 
đó khác; 
 Các cá nhân đăng ký nên xác định chủ đề mà họ dự định bổ sung vào Hội đồng Quản 
trị HS của Philadelphia E & T Charter ;   
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Các cá nhân có thể spea k không quá ba phút; 
Không quá sáu cá nhân trong cùng một vấn đề sẽ được phép phát biểu, mặc dù số 
lượng cá nhân không giới hạn có thể để lại ý kiến bằng văn bản cho Hội đồng quản trị 
để xem xét;   
Các cá nhân sẽ bị loại ra khỏi trật tự và được yêu cầu rời khỏi cuộc họp nếu họ sử 
dụng bất kỳ ngôn ngữ thô tục hoặc tục tĩu nào. 
Diễn giả sinh viên sẽ được ưu tiên và thông thường sẽ nói trước . 
  
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC HỢP TÁC: Trường Trung học Hiến chương Philadelphia 
E & T có chương trình chuẩn bị nghề nghiệp capstone cho học sinh trong năm 
cuối. Học sinh sẽ được sắp xếp vào các công việc và làm việc một phần trong ngày học 
của họ trong một học kỳ. Kinh nghiệm này bao gồm vị trí công việc, giám sát và huấn 
luyện . (* Chương trình Giáo dục Hợp tác và các yêu cầu của nó có thể được sửa đổi do 
hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng COVID-19.) 
COHORT- DỰA HỌC: Học sinh trong năm cuối cấp của họ sẽ có khả năng để đăng ký 
các khóa học tại các địa điểm off-site, một số trong những khóa học nghiên cứu thuần 
tập dựa trên bao gồm: IBEW địa phương 98, Điện Công nghiệp Chuẩn bị sẵn sàng, 
Độc lập cảng biển Bảo tàng SAILOR STEM boatbuilding, Cao đẳng cộng đồng Ghi 
danh kép, và nhiều hơn nữa . (* Các chương trình học tập dựa trên đoàn hệ và các yêu 
cầu của nó có thể được sửa đổi do hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng COVID-19.) 
NGÀY HƯỚNG DẪN LINH HOẠT: Ngày giảng dạy linh hoạt là ngày giảng dạy được 
phê duyệt của Bộ Giáo dục trong đó trường học sử dụng phương pháp thay thế để 
giảng dạy nếu tình huống phát sinh ngăn cản việc giảng dạy theo cách thông 
thường. Những ngày này có thể / có thể không loại trừ lẫn nhau cho Kế hoạch học tập 
từ xa như là một phần của Kế hoạch học tập COVID-19.  
TUYÊN BỐ SỨ MỆNH : Nhiệm vụ của trường trung học Philadelphia E & T Charter là 
phát triển các kỹ năng cho tất cả học sinh để chúng có thể được tuyển dụng trong các 
ngành công nghệ cao của thế kỷ 21 trong khi cung cấp cho mỗi học sinh một nền tảng 
vững chắc trong chương trình giảng dạy chính các môn học - Toán, Nghệ thuật và 
Khoa học, Ngôn ngữ thế giới, Khoa học xã hội và Văn hóa thế giới.  
THÔNG TIN / TRUYỀN THÔNG CỦA PHỤ HUYNH: Trường Trung học Hiến chương 
Philadelphia E & T muốn giữ liên lạc với phụ huynh / người giám hộ của học 
sinh. Chúng tôi có nhiều phương thức liên hệ với phụ huynh. Có một Hệ thống thông tin 
trường học, PowerSchool. Phụ huynh / người giám hộ có khả năng theo kịp điểm số và 
điểm danh của con bạn bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu riêng được 
cấp cho bạn với danh sách của con bạn. Để biết thêm thông tin về công cụ hữu ích 
này, vui lòng liên hệ với Văn phòng Học thuật tại số 267-514-1823 Tiện ích mở rộng 
221. Bạn có thể truy cập PowerSchool for Parent từ trang chủ của chúng tôi tại 
www.petchs.org. Đào tạo Phụ huynh được cung cấp trong suốt cả năm, vui lòng tiếp 
tục kiểm tra lịch của chúng tôi trên trang chủ của chúng tôi www.petchs.org .  
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Một hệ thống gọi điện và email tự động sẽ được sử dụng để cập nhật cho bạn về sự 
tham dự, kỷ luật và các sự kiện sắp tới của sinh viên. Hãy chắc chắn để giữ thông tin 
nhân khẩu học cập nhật trong hồ sơ.  
TÌM HIỂU HỌC TẬP: Học từ xa sẽ được ban hành khi cần thiết như là một 
phản ứng với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng COVID-19 chưa từng 
có. Kế hoạch giáo dục liên tục được Hội đồng quản trị phê duyệt bao gồm 
việc học từ xa cho tất cả các lớp để hỗ trợ hoặc thay thế chương trình học 
truyền thống, như được quy định bởi dữ liệu y tế công cộng trong cộng đồng 
và hướng dẫn từ các quan chức chính phủ. Chương trình giáo dục liên tục 
bao gồm cả tùy chọn trực tuyến và ngoại tuyến . Mỗi sinh viên tại 
Philadelphia E & T đều có thiết bị điện tử cá nhân của riêng họ được giao 
cho họ, những sinh viên cần hỗ trợ truy cập internet tại nhà nên liên lạc với 
nhà trường để hỗ trợ họ truy cập việc học từ xa.  
  
TRƯỜNG SPIRIT: Màu của trường chúng tôi là Xanh và Đỏ. Linh vật của 
chúng tôi là Bộ sạc.  
TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRUNG TÂM 21 : Trường chúng tôi cung 
cấp chương trình học ngoài giờ và summer miễn phí , được Bộ Giáo dục Pennsylvania 
tài trợ toàn bộ hoặc một phần. Các đối tác của chương trình bao gồm: Hiệp hội thể thao 
Edward O'Malley, Trường liên trường St. Mary, Mạng truyền thông công cộng TẠI 
SAO.  

B. AN TOÀN TRƯỜNG 

An toàn của học sinh là điều tối quan trọng đối với chúng tôi tại trường trung học 
Philadelphia E & T Charter. Trường chúng tôi dành riêng để đảm bảo an toàn cho học 
sinh trong tòa nhà của trường. Nhóm Dịch vụ Sinh viên của chúng tôi sử dụng hơn năm 
mươi camera giám sát, phát hiện kim loại và phần mềm quét ngón tay . Chúng tôi cũng 
đã phê duyệt các thủ tục khẩn cấp và thỏa thuận hợp tác với Sở Cảnh sát và Cứu hỏa 
Philadelphia. Nhà trường cũng đã chuẩn bị một kế hoạch Sức khỏe / An toàn để được 
Hội đồng Quản trị phê duyệt vì nó liên quan đến an toàn trường học do COVID-19. Một 
bản sao của chương trình Sức khỏe / An toàn sẽ được đăng công khai trên trang web 
của trường.  
CHÍNH SÁCH ANTI BULLYING: Trường trung học Hiến chương Philadelphia E & T 
nghiêm cấm các hành vi quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt. Một môi trường dân sự và an 
toàn trong trường học là cần thiết cho học sinh học tập và đạt được các tiêu chuẩn học 
tập cao. Quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt, giống như các hành vi gây rối hoặc bạo lực 
khác, là hành vi phá vỡ cả khả năng học tập của học sinh và khả năng giáo dục học 
sinh trong môi trường an toàn; và vì học sinh học tập bằng ví dụ, ban giám hiệu nhà 
trường, giảng viên, nhân viên và tình nguyện viên nên được khen ngợi vì đã thể hiện 
hành vi phù hợp, đối xử với người khác một cách văn minh và tôn trọng, và từ chối chịu 
đựng sự quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt. Chính sách này có thể được đọc toàn bộ trực 
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tuyến, cùng với các tài nguyên bổ sung 
tại: http://www.petchs.org/student_service/student_service/cyber_bulelling  
  
THỦ TỤC KHẨN CẤP : Dấu hiệu được cung cấp trong mỗi lớp học với các quy trình 
khẩn cấp. Philadelphia E & T đã cẩn thận xây dựng một kế hoạch cho nhiều tình huống 
khẩn cấp và / hoặc khủng hoảng. Các thủ tục cho các kế hoạch này bao gồm sơ tán, 
khóa máy, trú ẩn tại chỗ, cấp cứu y tế và các kế hoạch khác trong trường hợp khẩn 
cấp. Các thủ tục sẽ được xem xét với tất cả học sinh trong tất cả các tiết chủ nhiệm 
như là một phần của kế hoạch giảng dạy vào đầu năm học và được thực hành dưới 
hình thức diễn tập trong suốt năm học.  
KẾ HOẠCH NỀN TẢNG: Một công cụ quét ngón tay có thể được sử dụng để xử lý 
học sinh vào buổi sáng. Hệ thống này sẽ giúp chúng tôi hợp lý hóa các thủ tục của 
chúng tôi vào buổi sáng. Philadelphia E & T sẽ xem xét tất cả các khuyến nghị được 
cung cấp bởi chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang về hướng dẫn y tế công 
cộng COVID-19 khi xác định sử dụng phù hợp. 
PHÁT HIỆN KIM LOẠI: Tất cả các cá nhân tìm kiếm vào trường trung học Philadelphia 
E & T Charter sẽ tham gia vào quá trình sàng lọc phát hiện kim loại. Bất kỳ báo động 
nào cũng sẽ khiến một cá nhân được chuyển đến khu vực sàng lọc thứ cấp nơi cá 
nhân đó có thể xác định được vật phẩm gây ra báo động và sẽ có cơ hội đi qua lại hoặc 
được sàng lọc bằng đũa phép cầm tay nhân viên nhà trường. Philadelphia E & T sẽ 
xem xét tất cả các khuyến nghị được cung cấp bởi chính quyền thành phố, tiểu bang và 
liên bang về COVID-19 khi xác định sử dụng phù hợp. Chính sách phát hiện kim loại 
chi tiết có sẵn trên trang web của trường chúng tôi 
tại http://www.petchs.org/student_service/student_service/student_handbook . Bất kỳ 
hàng lậu nào trên người của cá nhân bị tìm kiếm đều bị tịch thu và cảnh sát địa 
phương sẽ được thông báo.   
LIÊN HỆ PHỤ HUYNH: Trong trường hợp khẩn cấp hoặc sa thải khẩn cấp, chúng tôi 
sẽ thông báo cho bạn, vui lòng đảm bảo rằng chúng tôi đã cập nhật nhân khẩu 
học. Nếu bạn thay đổi nhân khẩu học, vui lòng thông báo cho văn phòng dịch vụ sinh 
viên của chúng tôi. Nếu bạn không muốn con mình bị đuổi việc thông qua SEPTA, bạn 
có thể liên hệ với văn phòng dịch vụ sinh viên của chúng tôi.  
TÌM KIẾM VÀ TÌM KIẾM: Hội đồng thừa nhận sự cần thiết phải cân bằng lợi ích riêng 
tư của học sinh với lợi ích của trường trong việc cung cấp một môi trường học tập an 
toàn và hiệu quả. Việc tìm kiếm tài sản của học sinh và sinh viên có thể được tiến hành 
khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tìm kiếm sẽ đưa ra bằng chứng cho thấy học sinh đã vi 
phạm nội quy của trường. Tất cả các tìm kiếm sẽ hợp lý và xâm nhập tối thiểu nhất có 
thể. Tất cả các tủ / tủ được và sẽ vẫn là tài sản của trường. Học sinh được khuyến 
khích để giữ tủ / tủ được chỉ định của họ đóng và khóa chống lại sự xâm nhập của các 
sinh viên khác. Không học sinh nào có thể sử dụng tủ / tủ làm vật lưu trữ cho một chất 
hoặc đồ vật bị cấm hoặc cấu thành mối đe dọa đối với sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi 
của người cư ngụ trong trường hoặc của chính trường. Hội đồng có quyền ủy quyền 
cho nhân viên của mình kiểm tra tủ / tủ của học sinh khi nhân viên đó nghi ngờ hợp lý 
rằng tủ / tủ được sử dụng để lưu trữ hàng lậu, một chất hoặc đối tượng sở hữu bất hợp 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://www.petchs.org/student_services/student_services/student_handbook
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pháp hoặc bất kỳ tài liệu nào điều này gây nguy hiểm cho sự an toàn và trật tự tốt của 
trường.  
KIỂM TRA NHIỆT ĐỘ : Là một phần của Chương trình Sức khỏe / An toàn của trường 
liên quan đến cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng COVID-19, những người vào cơ 
sở trường học sẽ trải qua kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế không tiếp xúc. Bất kỳ người 
nào bị sốt (hướng dẫn CDC chỉ ra 100,4 là sốt) sẽ bị cấm vào cơ sở và y tá trường 
hoặc người được chỉ định hành chính sẽ tuân theo các quy trình về sức khỏe / an toàn 
về hướng dẫn tiếp xúc và tự cách ly.   
  

  

  

  

C. THỦ TỤC KHẨN CẤP VÀ KHAI THÁC TRƯỜNG 

THỦ TỤC KHẨN CẤP: Philadelphia E & T có các quy trình chi tiết cho một loạt các sự 
cố tiềm ẩn. Một kế hoạch sơ tán chi tiết yêu cầu tất cả các cá nhân rời khỏi tòa 
nhà. Thông thường chúng được sử dụng để xây dựng trường hợp khẩn cấp; học sinh 
xếp theo chu vi của vỉa hè bên kia đường từ tòa nhà hoặc Quảng trường Trung tâm của 
Tòa thị chính nếu chúng ta cần sơ tán đến một địa điểm xa hơn. Chúng tôi có ba cấp 
độ Khóa được sử dụng vì nhiều lý do nên học sinh cần ở lại vị trí hiện tại. Tổng quan 
ngắn gọn về các lần khóa máy của chúng tôi như sau: Khóa cấp 1 cho thấy không có 
mối đe dọa nào và cửa lớp học có thể vẫn mở; Khóa cấp độ 2 chỉ ra rằng không biết có 
mối đe dọa tiềm tàng nào không, các cửa phải được đóng / khóa. Khóa cấp độ 3 chỉ ra 
rằng có một mối đe dọa hoạt động đã biết. Giáo viên nên đóng và khóa cửa và học sinh 
phải im lặng và ra khỏi cửa sổ và cửa ra vào. Địa điểm họp sơ tán khẩn cấp của chúng 
tôi là ở Quảng trường Trung tâm của Tòa thị chính, nếu chúng tôi cần tập trung lại bên 
ngoài Đường 1420-22 Hạt dẻ. Kế hoạch đoàn tụ của chúng tôi có thể bao gồm liên lạc 
với các gia đình thông qua các cổng khác nhau. Hãy chắc chắn rằng chúng tôi đã cập 
nhật số điện thoại cho phụ huynh / người giám hộ.  
KHAI THÁC TRƯỜNG VÀ KHAI THÁC TRẢ LỜI : Việc đóng cửa trường và mở 
chậm được thông báo trên các mạng xã hội / phương tiện truyền thông (ví dụ 
Facebook và Twitter), cũng như hệ thống email và cuộc gọi tự động của chúng 
tôi. Học sinh và phụ huynh có trách nhiệm giám sát việc đóng cửa trường học. Số 
đóng cửa trường Philadelphia E & T là 110.  

D. SỨC KHỎE SINH VIÊN 
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Philadelphia E & T cam kết mang lại hạnh phúc toàn diện cho sinh viên của chúng 
tôi. Văn phòng Dịch vụ Sinh viên là điểm liên lạc cho các lĩnh vực liên quan đến sức 
khỏe của sinh viên. Philadelphia E & T sẽ xem xét tất cả các khuyến nghị được cung 
cấp bởi chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang về COVID-19 hoặc các trường 
hợp khẩn cấp khác về sức khỏe cộng đồng khi xác định hành động hoặc sửa đổi 
chương trình phù hợp. 

COVID-19 

CDC khuyến nghị cách ly trên mạng của những người bị bệnh, đó là một bước tiến xa 
hơn so với cách ly trên mạng. Bất kỳ học sinh nào cảm thấy bị bệnh đều được khuyến 
khích không đến trường. Philadelphia E & T được chuẩn bị để xử lý bệnh tật trong 
khuôn viên trường. Philadelphia E & T được chuẩn bị để giám sát tất cả các cá nhân 
trước khi họ vào tòa nhà. Bất kỳ cá nhân nào biểu hiện các triệu chứng COVID-19 tiềm 
năng sẽ bị từ chối nhập cảnh. Phát triển chuyên môn cho nhân viên nhà trường sẽ 
được cung cấp để hỗ trợ họ xác định các triệu chứng COVID-19 khi học sinh ở trong tòa 
nhà. Bất cứ ai biểu hiện triệu chứng của COVID-19 sẽ bị cô lập cho đến khi vận chuyển 
đến hoặc sắp xếp khác có thể được sắp xếp. Bất kỳ học sinh nào được gửi về nhà do 
các triệu chứng COVID-19 hoặc bất kỳ học sinh nào được chẩn đoán mắc COVID-19 
đều phải liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Sinh viên, tự cách ly trong 14 ngày và được 
khuyến khích trình bày khuyến nghị từ bác sĩ trước khi đọc Philadelphia E & T.     
DỊCH VỤ THỰC PHẨM : Sinh viên có thể vào tòa nhà bắt đầu lúc 7:00 AM Sinh viên 
muốn ăn sáng hoặc mang bữa sáng nên đến trực tiếp quán ăn, ăn sáng và lúc 7:40 
sáng sẽ được đưa về nhà của họ. Bữa trưa cũng sẽ được phục vụ trong nhà ăn; và tại 
mọi thời điểm, các sinh viên sẽ được mong đợi hành động một cách trưởng thành, 
trang nghiêm và có trật tự. Bữa ăn tối lạnh được cung cấp như một phần của Chương 
trình Trung tâm Học tập Cộng đồng Thế kỷ 21 của chúng tôi từ 3:00 chiều -3: 30:00. Tất 
cả các dịch vụ thực phẩm là miễn phí cho tất cả các sinh viên mỗi ngày. 
Philadelphia E & T hợp tác với Học Khu Philadelphia để cung cấp bữa ăn cho học 
sinh. Trong trường hợp đóng cửa trường học hoặc sửa đổi chương trình liên quan đến 
COVID-19 hoặc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng khác, Philadelphia E & T sẽ liên lạc 
với các gia đình về các bữa ăn lành mạnh cho trẻ em tại cơ sở trường học của chúng 
tôi hoặc các địa điểm khác trên khắp Philadelphia. Ngoài ra, mọi thông tin liên quan đến 
P-EBT (Chuyển lợi ích điện tử đại dịch) sẽ được thông báo cho các gia đình ngay khi 
có thông tin chi tiết. Thường xuyên kiểm tra trung tâm COVID-19 của trang web của 
trường để biết thông tin trang web bữa ăn và thông tin thay đổi.  
  
CHƯƠNG TRÌNH TĂNG TRƯỞNG TĂNG TRƯỞNG: 28 Mã PA, Chương 23.7 nêu rõ 
Việc đo chiều cao và cân nặng phải được tiến hành ít nhất một lần mỗi năm và tốt nhất 
là hai lần mỗi năm. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để xác định mô hình tăng trưởng cho 
mỗi đứa trẻ để có thể hiểu được cân nặng và chiều cao của bé theo mô hình của chính 
nó chứ không phải của các bạn cùng lớp.  
LƯU Ý: Bắt đầu từ năm học 2015-16, các loại tỷ lệ phần trăm theo tuổi của Bộ Y tế sẽ 
phù hợp với các loại phần trăm theo tuổi của CDC theo độ tuổi như sau:  
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Cân: < 5 thứ percentile 
Khỏe mạnh Trọng lượng: 5 ngày - 
<85 th percentile 
Thừa cân: 85 ngày - 
<95 th percentile  
Béo phì: = /> 
95 th percentile 
MÀN HÌNH KIỂM TRA: Bộ luật trường công Pennsylvania, Điều XIV Dịch vụ y tế học 
đường và Mục 1402. Dịch vụ y tế yêu cầu 'Mỗi trẻ em trong độ tuổi đi học phải được cung 
cấp bằng các phương pháp do Hội đồng tư vấn sức khỏe thiết lập, ... (2) kiểm tra thính 
giác bởi y tá trường học hoặc kỹ thuật viên y tế ...  
Yêu cầu màn hình thính giác được xác định rõ hơn trong quy định, 28 PA Code, 
Chương 23, Mục 23.5. Xét nghiệm sàng lọc thính giác:  
(a) Bản sắc. Kiểm tra sàng lọc thính giác xác định đáp ứng với các tần số riêng biệt được trình bày 
ở mức độ decibel được chỉ định .  
(b) Thiết bị kiểm tra. Máy đo thính lực thuần âm riêng lẻ hoặc thiết bị sàng lọc khác được Sở Y tế phê 
duyệt sẽ được sử dụng để kiểm tra thính lực.   
(c) Thường xuyên làm việc. Các tần số 250, 500, 1.000, 2.000 và 4.000 chu kỳ mỗi giây sẽ được sử dụng 
trong thử nghiệm sàng lọc .   
(d) Học sinh được kiểm tra. Mỗi năm, học sinh mẫu giáo, các lớp không được phân loại đặc biệt và các 
lớp một, hai, ba, bảy và mười một sẽ được kiểm tra thính lực.  
  
MÀN HÌNH TẦM NHÌN: 28 Mã PA, Chương 23.4 nêu rõ Các xét nghiệm sàng lọc 
tầm nhìn sẽ được tiến hành hàng năm bởi một y tá, giáo viên hoặc kỹ thuật viên y 
tế . 
  
NGAY LẬP TỨC: Tất cả học sinh phải có vắc-xin thích hợp về mặt y tế cần thiết vào 
ngày đầu tiên đến trường hoặc loại trừ rủi ro khỏi trường.  
Vắc xin cần thiết là: 
• 4 liều uốn ván, bạch hầu và ho gà (1 liều vào hoặc sau sinh nhật lần thứ 4 )  
• 4 liều bệnh bại liệt ( liều thứ 4 vào hoặc sau sinh nhật thứ 4 và ít nhất 6 tháng sau liều trước đó)  
• 2 liều sởi, quai bị, rubella  
• 3 liều viêm gan B  
• 2 liều varicella (thủy đậu) hoặc bằng chứng miễn dịch 
  
Nếu một đứa trẻ không có tất cả các liều được liệt kê ở trên, cần liều bổ sung và liều 
tiếp theo là phù hợp về mặt y tế, trẻ phải nhận được liều đó trong vòng năm ngày đầu 
tiên đến trường hoặc loại trừ rủi ro. Nếu liều tiếp theo không phải là liều cuối cùng của 
loạt, đứa trẻ cũng phải cung cấp một chương trình y tế (thẻ đỏ và trắng) trong vòng 
năm ngày đầu tiên đến trường để được chủng ngừa hoặc loại trừ rủi ro cần thiết.  
Nếu một đứa trẻ không có tất cả các liều được liệt kê ở trên, cần thêm liều và liều tiếp 
theo không phù hợp về mặt y tế, trẻ phải cung cấp một chương trình y tế (thẻ đỏ và trắng) 
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trong vòng năm ngày đầu tiên đến trường để được chủng ngừa theo yêu cầu hoặc loại 
trừ rủi ro.  
Kế hoạch y tế phải được tuân theo hoặc loại trừ rủi ro. 
Nguồn: Pennsylvania Code Chương 23 (Chủng ngừa 
Trường học)  
DỊCH VỤ NURSING: Philadelphia E & T có một y tá được cấp phép có mặt trong 
những ngày đi học. Dịch vụ điều dưỡng được ký hợp đồng thông qua Dịch vụ điều 
dưỡng Bayada.  
Khám sức khỏe: Các Pennsylvania Trường Công Đoạn 1402. Health Services (e) đòi 
hỏi học sinh khi nhập cảnh ban đầu, thứ sáu (6 ngày ) cấp và thứ mười một (11 ngày ) cấp 
được đưa ra một “thẩm định toàn diện” sức khỏe của họ. Vật lý sẽ được hoàn thành 
trong vòng một (1) năm trước khi bắt đầu năm học. Ngoài ra, Mục 1402 (c) yêu cầu 
hoàn thành các câu hỏi y tế để trở thành một phần của hồ sơ sức khỏe của học 
sinh. Yêu cầu này có thể được hoàn thành bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính 
của học sinh (MD, DO, CRNP, PA) hoặc bởi nhà cung cấp trường học.  
CHƯƠNG TRÌNH HIST TRỢ SINH VIÊN (SAP): Chương trình Hỗ trợ Sinh viên 
Pennsylvania (SAP) là một quy trình nhóm có hệ thống được sử dụng để huy động các 
nguồn lực của trường học để xóa bỏ rào cản trong học tập. SAP được thiết kế để hỗ trợ 
xác định các vấn đề bao gồm rượu, thuốc lá, các loại thuốc khác và các vấn đề về sức 
khỏe tâm thần gây ra rào cản cho thành công của học sinh. Mục tiêu chính của Chương 
trình Hỗ trợ Sinh viên là giúp sinh viên vượt qua những rào cản này để họ có thể đạt 
được, thăng tiến và ở lại trường. Trong khi các Chương trình Hỗ trợ Sinh viên tồn tại ở 
các khu vực khác của đất nước, cấu trúc và hoạt động của chương trình tại Pennsylvania 
là một biểu hiện độc đáo của một mô hình tích hợp phục vụ nhu cầu của các gia đình và 
sinh viên Pennsylvania.  

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN: Philadelphia E & T có hai cá nhân trong đội ngũ có mặt để 
đáp ứng nhu cầu xã hội và tình cảm của học sinh. Hơn nữa, cho dù sinh viên của chúng 
tôi đang chuẩn bị cho đại học hoặc lực lượng lao động, các cố vấn của chúng tôi sẵn 
sàng hỗ trợ chuẩn bị cho sinh viên của chúng tôi cho cuộc sống ngoài Philadelphia E & 
T.  
Lớp 11 & 12: Cô Lauren Cramphorn- cramphornl@petchs.org  
Lớp 9 & 10: Cô Tina Beck - beckt@petchs.org  
  

E. SINH VIÊN HOMELESS (MCKINNEY-
VENTO) 

Học sinh vô gia cư hoặc những người không có chỗ ở cố định có thể đủ điều kiện nhận 
một số quyền và sự bảo vệ theo Đạo luật McKinney-Vento liên bang. Liên lạc với Liên 
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lạc vô gia cư hoặc Nhóm Dịch vụ Sinh viên của chúng tôi để biết thêm thông tin và dịch 
vụ.  
Nếu bạn sống trong bất kỳ tình huống 
nào sau đây:  
• Một nơi trú ẩn  
• Nhà nghỉ hoặc khu cắm trại do thiếu chỗ ở thích hợp  
• Xe hơi, công viên, tòa nhà bỏ hoang, trạm xe buýt hoặc xe lửa  
• Nhân đôi với những người khác do mất nhà ở hoặc kinh tế khó khăn. Là một sinh viên 
đủ điều kiện, bạn có quyền:  
• Nhận một nền giáo dục công lập thích hợp, miễn phí  
• Ghi danh vào trường ngay lập tức, ngay cả khi thiếu tài liệu thường được yêu cầu để 
ghi danh  
• Ghi danh vào trường và tham dự các lớp học trong khi trường tập hợp các tài liệu cần 
thiết  
• Ghi danh vào trường địa phương hoặc tiếp tục theo học tại trường gốc (trường bạn 
học khi ở vĩnh viễn hoặc trường bạn học cuối cùng), nếu đó là sở thích của bạn và khả 
thi.  
• Nhận vận chuyển đến và đi từ trường gốc, nếu bạn yêu cầu  
• Nhận các dịch vụ giáo dục tương đương với các dịch vụ được cung cấp cho các sinh 
viên khác, theo nhu cầu của bạn khi còn là sinh viên.  
  
Liason vô gia cư: 
Bà Lauren Cramphorn: 267-514-1823 mở rộng 
222; cramphornl@petchs.org 

  
F. TIÊU ĐỀ 1 THÔNG TIN 

1. CHÍNH SÁCH GIAO DỊCH GIA ĐÌNH 
Học sinh trung học Philadelphia E & T Charter phải thực hiện các yêu cầu theo 
luật định sau :  
• Học Khu sẽ đưa vào các chương trình hoạt động, hoạt động và thủ tục cho sự tham 
gia của phụ huynh trong tất cả các trường, phù hợp với mục 1118 của Đạo luật Giáo 
dục Tiểu học và Trung học (ESEA), Tiêu đề I, Phần A chương trình. Những chương 
trình, hoạt động và thủ tục này sẽ được lên kế hoạch và vận hành với sự tư vấn có ý 
nghĩa với cha mẹ của những đứa trẻ tham gia.  
• Phù hợp với mục 1118, Học Khu sẽ làm việc với các trường của mình để đảm bảo 
rằng các chính sách tham gia của phụ huynh cấp trường bắt buộc phải đáp ứng các 
yêu cầu của phần 1118 (b) của ESEA, và mỗi trường, bao gồm, như một thành phần, 
phụ huynh của trường nhỏ gọn phù hợp với phần 1118 (d) của ESEA.  
  

mailto:cramphornl@petchs.org
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• Khi thực hiện Tiêu đề I, Phần A, các yêu cầu về sự tham gia của phụ huynh, trong 
phạm vi có thể thực hiện được, Học khu và các trường sẽ cung cấp đầy đủ cơ hội cho 
sự tham gia của phụ huynh có trình độ tiếng Anh hạn chế, phụ huynh khuyết tật và phụ 
huynh có con di cư, bao gồm cung cấp thông tin và báo cáo trường học được yêu cầu 
theo mục 1111 của ESEA theo định dạng dễ hiểu và thống nhất và, bao gồm các định 
dạng thay thế theo yêu cầu, và trong phạm vi có thể thực hiện được, theo ngôn ngữ mà 
phụ huynh hiểu.  
• Trường sẽ liên quan đến phụ huynh của trẻ em được phục vụ trong Tiêu đề I, Phần A 
trong các quyết định về cách 1 phần trăm của Tiêu đề I, Phần A dành cho sự tham gia 
của phụ huynh và sẽ đảm bảo rằng không dưới 95 phần trăm của một phần trăm dành 
riêng trực tiếp đến các trường cho các hoạt động liên quan đến phụ huynh hoặc hoạt 
động khác liên quan đến trường học theo thỏa thuận giữa phụ huynh và ban giám hiệu 
nhà trường.  
• Trường sẽ chịu sự chi phối của định nghĩa luật định sau đây về sự tham gia của phụ 
huynh và hy vọng rằng các trường Title I của trường sẽ thực hiện các chương trình, 
hoạt động và thủ tục theo định nghĩa này:  
Sự tham gia của phụ huynh có nghĩa là sự tham gia của phụ huynh trong giao tiếp 
thường xuyên, hai chiều và có ý nghĩa liên quan đến việc học tập của học sinh và các 
hoạt động khác của trường, bao gồm đảm bảo-  

A. rằng cha mẹ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ 
việc học của con em họ;  
B. rằng phụ huynh được khuyến khích tham gia tích cực vào việc giáo dục con cái 
của họ ở trường;  
C. rằng cha mẹ là đối tác đầy đủ trong giáo dục của con cái họ và được đưa vào, khi thích hợp, 
trong việc ra quyết định và ủy ban tư vấn để hỗ trợ giáo dục con cái họ;  
D. việc thực hiện các hoạt động khác, chẳng hạn như các hoạt động được mô tả trong phần 1118 

của ESEA. 
Khu học chánh sẽ thông báo cho phụ huynh và các tổ chức phụ huynh về mục đích và 
sự tồn tại của Trung tâm Thông tin và Tài nguyên của Phụ huynh tại Bang.  
Mô tả về cách nhà trường sẽ thực hiện Chính sách tham gia của phụ huynh toàn quận.  
1. Trường trung học Hiến chương Philadelphia E & T sẽ thực hiện các hành động sau 
đây để lôi kéo phụ huynh tham gia vào việc phát triển chung kế hoạch tham gia của phụ 
huynh toàn trường theo mục 1112 của ESEA:   

• Cuộc họp đêm đến trường - Hàng năm vào tháng 9  
• Phê chuẩn Kế hoạch Tiêu đề 
Chung 1  

• Chương trình liên bang Khoa / Cuộc họp gia đình - Hàng năm 
vào tháng 1  

• Phân tích các Mục tiêu Kế hoạch / 
Hiệu suất  
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• Các cuộc họp của Ủy ban - Hàng năm vào Tháng 
Ba, Tháng Tư, Tháng Năm  

• Xây dựng kế hoạch mới  
• Định hướng phụ huynh-
tháng 8  

• Điều chỉnh và chuẩn bị kế hoạch 
2. Trường trung học Hiến chương Philadelphia E & T sẽ thực hiện các hành động sau 
đây để lôi kéo phụ huynh vào quá trình đánh giá và cải tiến trường học theo mục 1116 
của ESEA:  

• Cuộc họp đêm đến trường - Hàng năm vào tháng 9  
• Phê chuẩn Kế hoạch Tiêu đề 
Chung 1  
  

• Chương trình liên bang Khoa / Cuộc họp gia đình - Hàng năm 
vào tháng 1  

• Phân tích các Mục tiêu Kế hoạch / 
Hiệu suất  

• Các cuộc họp của Ủy ban - Hàng năm vào Tháng 
Ba, Tháng Tư, Tháng Năm  

• Xây dựng kế hoạch mới  
• Định hướng phụ huynh-
tháng 8  

• Điều chỉnh và chuẩn bị kế hoạch 
3. Nhà trường sẽ cung cấp sự phối hợp cần thiết, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ khác để hỗ 
trợ các trường Title I, Phần A trong việc lập kế hoạch và triển khai các hoạt động có sự 
tham gia của phụ huynh hiệu quả để cải thiện thành tích học tập và kết quả học tập 
của học sinh:  

• Trưởng phòng học thuật- trách nhiệm công việc bao gồm thực hiện các hoạt động tham gia 
hiệu quả của phụ huynh vì nó liên quan đến thành tích của học sinh. Khảo sát, hội nghị qua điện 
thoại, hội nghị trực tiếp và gửi thư là một phần của phương thức giao tiếp.  
• Huấn luyện viên Công nghệ giảng dạy - trách nhiệm công việc bao gồm đào tạo cho phụ huynh 
về những nỗ lực của công cụ hỗ trợ công nghệ để giữ liên lạc với ban giám hiệu và nhân viên 
nhà trường. 

4. Philadelphia Điện và Công nghệ Charter High School sẽ phối hợp và lồng ghép các 
chiến lược tham gia của phụ huynh trong Title I Phần A với chiến lược tham gia của 
phụ huynh theo các chương trình khác như sau: 21 st thế kỷ Community Learning 
Center, bằng cách đảm bảo chủ đề không bị trùng lặp và quảng cáo thích hợp được 
xác định . Giám đốc điều hành Chương trình / Giám đốc điều hành luôn có ý thức bổ 
sung so với thay thế.   
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5. Trường Trung học Điều lệ Điện và Công nghệ Philadelphia sẽ thực hiện các hành 
động sau đây, với sự tham gia của phụ huynh, đánh giá hàng năm về nội dung và hiệu 
quả của chính sách tham gia của phụ huynh này để đánh giá tác động của nó đối 
với sự tham gia của gia đình trong Tiêu đề I, Phần A trường học. Việc đánh giá sẽ bao 
gồm xác định các rào cản đối với sự tham gia nhiều hơn của cha mẹ vào các hoạt động 
tham gia của cha mẹ (đặc biệt chú ý đến cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, bị 
khuyết tật, trình độ tiếng Anh hạn chế, có trình độ hiểu biết hạn chế hoặc thuộc bất kỳ 
chủng tộc hoặc dân tộc thiểu số nào). Học Khu sẽ sử dụng các kết quả đánh giá về 
chính sách và hoạt động tham gia của phụ huynh để thiết kế các chiến lược cho sự 
tham gia của phụ huynh hiệu quả hơn và sửa đổi, nếu cần (và có sự tham gia của phụ 
huynh) các chính sách tham gia của phụ huynh.  
6. Trường Trung học Hiến chương Philadelphia E & T sẽ xây dựng năng 
lực của trường và phụ huynh về sự tham gia mạnh mẽ của phụ huynh, để 
đảm bảo sự tham gia hiệu quả của phụ huynh và hỗ trợ sự hợp tác giữa các 
trường có liên quan, phụ huynh và cộng đồng để cải thiện thành tích học tập 
của học sinh, thông qua các hoạt động sau đây được mô tả cụ thể dưới đây:   
a. Trường Trung học Hiến chương Philadelphia E & T, sẽ cung cấp hỗ trợ cho phụ 
huynh, như  
thích hợp, trong việc hiểu các chủ đề như sau, bằng cách thực hiện các hành động 
được mô tả trong đoạn này: tiêu chuẩn nội dung học thuật của Nhà nước; tiêu chuẩn 
thành tích học tập của sinh viên nhà nước; đánh giá học thuật của tiểu bang và địa 
phương bao gồm các đánh giá thay thế; các yêu cầu của Tiêu đề I, Phần A; Làm thế 
nào để theo dõi sự tiến bộ của con họ, và làm việc với các nhà giáo dục. 
  
b. Trường Trung học Hiến chương Philadelphia E & T sẽ hỗ trợ, cung cấp tài liệu và 
đào tạo để giúp phụ huynh làm việc với con cái để cải thiện thành tích học tập của con 
cái họ, như đào tạo xóa mù chữ và sử dụng công nghệ, khi thích hợp, để thúc đẩy sự 
tham gia của phụ huynh bằng cách:  
  

• Cung cấp đào tạo vào cuối tuần, vào buổi tối và trong ngày làm việc với nỗ lực 
tiếp cận nhiều phụ huynh hơn.  

• Sử dụng nhiều phương thức giao tiếp  
Tôi. Trang mạng  
ii. Thư điện tử của 

chúng tôi  
iii. Tin nhắn văn bản  
iv. E-mail  
v. Mạng xã hội  
vi. Sinh viên giao hàng  
vii. Giáo trình kỹ thuật số  
viii. Địa điểm bổ sung cho các cuộc họp 
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C. Trường trung học Hiến chương Philadelphia E & T sẽ hỗ trợ, giáo dục chính quyền, 
giáo viên và nhân viên hỗ trợ về cách tiếp cận, giao tiếp và làm việc với phụ huynh như 
những đối tác bình đẳng, về giá trị và tiện ích đóng góp của phụ huynh và trong cách 
thực hiện và phối hợp các chương trình phụ huynh và xây dựng mối quan hệ giữa phụ 
huynh và nhà trường bằng cách:  

1. Giữ định hướng nhân viên khi tuyển 
dụng  

     a. Đào tạo nhân viên hàng năm về giao tiếp thích hợp 
     b. Thiết lập mục tiêu cho phụ huynh 
    c. Ghi nhật ký cuộc gọi cha mẹ trên PS / Quản lý giám sát nhật ký 

  
D. Philadelphia E & T Charter High School sẽ, trong phạm vi khả thi và phù hợp, phối 
hợp và lồng ghép các chương trình của cha mẹ tham gia và các hoạt động với 21 st thế 
kỷ và các chương trình khác, và tiến hành các hoạt động khác, chẳng hạn như tài 
nguyên cha mẹ trung tâm, khuyến khích và cha mẹ hỗ trợ tham gia đầy đủ hơn vào việc 
giáo dục con cái của họ bằng cách: đảm bảo các chủ đề không bị trùng lặp và quảng 
cáo phù hợp được xác định. Giám đốc điều hành Chương trình / Giám đốc điều hành 
luôn có ý thức bổ sung so với thay thế.  
E. Trường Trung học Hiến chương Philadelphia E & T sẽ thực hiện các hành động sau 
đây để đảm bảo rằng thông tin liên quan đến trường và chương trình phụ huynh, các 
cuộc họp và các hoạt động khác, được gửi đến phụ huynh / trẻ em tham gia theo định 
dạng dễ hiểu và thống nhất, bao gồm cả thay thế các định dạng theo yêu cầu, và, ở 
mức độ có thể thực hiện được, bằng ngôn ngữ mà cha mẹ có thể hiểu:  

• Tất cả học sinh hoàn thành khảo sát ngôn ngữ tại nhà khi nhập cảnh để xác định ngôn ngữ chính 
của phụ huynh. Sử dụng Giao dịch / Google Dịch được sử dụng để cung cấp tài liệu học bằng 
ngôn ngữ chính của gia đình.  
• Trang web của trường có sẵn bằng 12 ngôn ngữ, các tài liệu quan trọng được tải lên trang web và 
cũng có thể dịch được. Các thành phần chính sách tham gia của phụ huynh toàn 
trường  
• Tôi khuyến khích phụ huynh phát triển đào tạo cho giáo viên, hiệu trưởng và các nhà giáo dục khác 
để nâng cao hiệu quả của việc đào tạo;  
• P huấn luyện đào tạo kiến thức cần thiết cho phụ huynh từ các quỹ Title I, Phần A, nếu khu học 
chánh đã sử dụng hết tất cả các nguồn tài trợ hợp lý khác cho khóa đào tạo đó;  
  
• P aying chi phí hợp lý và cần thiết liên quan đến các hoạt động tham gia của phụ huynh, bao gồm 
vận chuyển để cho phép phụ huynh tham gia vào các cuộc họp và các buổi đào tạo liên quan đến 
trường;  
• Cha mẹ đang mưa để tăng cường sự tham gia của các phụ 
huynh khác;  
• Một cuộc họp ở trường sắp xếp lại vào nhiều thời điểm, hoặc tiến hành các cuộc hội thảo tại nhà 
giữa các giáo viên hoặc các nhà giáo dục khác, những người làm việc trực tiếp với trẻ em tham gia, 
với các phụ huynh không thể tham dự các hội nghị đó ở trường; để tối đa hóa sự tham gia của phụ 
huynh và tham gia vào giáo dục trẻ em của họ;  
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• Cách tiếp cận mô hình và triển khai mô hình để cải thiện sự tham gia của cha 
mẹ;  
• E thành lập một hội đồng tư vấn phụ huynh toàn quận để cung cấp đầu vào cho tất cả các vấn đề 
liên quan đến sự tham gia của phụ huynh trong các chương trình Tiêu đề I, Phần A;  
• phát triển vai trò phù hợp cho các tổ chức và doanh nghiệp dựa vào cộng đồng, bao gồm các tổ 
chức dựa trên đức tin, trong các hoạt động liên quan đến cha mẹ; và cung cấp hỗ trợ hợp lý khác 
cho các hoạt động tham gia của phụ huynh theo mục 1118 như phụ huynh có thể yêu cầu. 

  
2. TRƯỜNG HỌC VÀ GIA ĐÌNH GIA ĐÌNH: Trường Hiến chương Philadelphia E & T 
cam kết hợp tác khả thi giữa các gia đình, cộng đồng và nhân viên. Điều quan trọng là 
tất cả các bên liên quan làm việc cùng nhau để giúp sinh viên đạt được các tiêu chuẩn 
học tập cao. Trường học và Gia đình này đại diện cho cách toàn bộ nhân viên nhà 
trường, phụ huynh và học sinh của Philadelphia E & T sẽ chia sẻ trách nhiệm đối với 
thành tích học tập của học sinh được cải thiện và các vai trò và trách nhiệm đã được 
thống nhất mà chúng tôi sẽ thực hiện để hỗ trợ học sinh thành công ở trường và trong 
cuộc sống. .  
Trách nhiệm của nhà trường: 
Chúng tôi đồng ý thực hiện các trách nhiệm sau với khả năng tốt nhất 
của chúng tôi:  
• Cung cấp chương trình giảng dạy và hướng dẫn chất lượng cao trong môi trường học tập hỗ trợ và 
hiệu quả, cho phép sinh viên đáp ứng Hệ thống Tiêu chuẩn (SAS) của Pennsylvania về chương trình 
giảng dạy nội dung cốt lõi và thành tích học tập.  
• Thảo luận về sự gọn nhẹ này tại các hội nghị phụ huynh-giáo viên, vì nó liên quan đến thành tích 
của từng trẻ.  
• Cung cấp cho phụ huynh các báo cáo thường xuyên về tiến trình của con em mình, bao gồm báo cáo 
tiến độ, thẻ báo cáo và quyền truy cập của phụ huynh vào các lớp của trẻ em trên PowerSchool và Hệ 
thống quản lý lớp học của chúng tôi.  
• Có kỳ vọng cao và giúp mọi học sinh phát triển niềm yêu thích học tập. • Giao tiếp với các gia đình một 
cách thường xuyên về sự tiến bộ của học sinh bằng cách cung cấp quyền truy cập hợp lý cho nhân viên 
thông qua email, điện thoại và hội nghị.  
• Cung cấp một môi trường học tập an toàn và 
chu đáo.  
• Cung cấp cho cha mẹ cơ hội tình nguyện và tham gia vào lớp học của con họ .  
Trách nhiệm gia đình: 
Chúng tôi, với tư cách là gia đình (cha mẹ, người giám hộ, người chăm sóc), sẽ hỗ trợ 
việc học của con chúng tôi bằng cách: • Giám sát việc đi học và đúng giờ; đảm bảo con 
chúng ta có được giấc ngủ đầy đủ và dinh dưỡng hợp lý.  
• Đảm bảo rằng bài tập về nhà đã hoàn 
thành.  
• Đảm bảo học sinh đến trường đúng giờ.  
• Khuyến khích các nỗ lực học tập của con em chúng ta; trả lời câu hỏi 
của anh ấy / cô ấy  
• Thường xuyên gặp mặt trực tiếp, qua điện thoại hoặc e-mail với giáo viên của con chúng tôi để thảo 
luận về tiến trình của con chúng tôi.  
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• Cam kết tình nguyện trong các hoạt động hỗ trợ trường học của 
con em chúng ta. 
Trách nhiệm của sinh viên: 
Tôi đồng ý thực hiện các trách nhiệm sau với khả năng tốt nhất 
của mình:  
Đi học đều đặn; đến tất cả các lớp học và hoạt động đúng giờ và được chuẩn bị 
để học.  
• Ứng xử phù hợp trong tất cả các lớp học và các địa điểm khác bằng cách biết và tuân theo các quy tắc 
của trường và lớp học và tôn trọng người lớn, các học sinh khác và các thành viên cộng đồng.  
• Hoàn thành bài tập trên lớp và bài tập về nhà đúng giờ và hết khả năng 
của tôi.  
• Hãy chắc chắn rằng cha mẹ tôi nhận được tất cả các thông báo và thông tin 
từ trường học của tôi.  
• Liên lạc thường xuyên với cha mẹ và giáo viên của tôi về kinh nghiệm ở trường để họ có thể giúp tôi 
thành công ở trường. 
  
3. QUYỀN BIẾT: Là phụ huynh của một học sinh đang theo học tại trường đang nhận 
Tiêu đề Liên bang I đô la, bạn có quyền biết trình độ chuyên môn của (các) giáo viên và 
giáo viên hướng dẫn giảng dạy cho con bạn. Luật liên bang yêu cầu mỗi khu học chánh 
Title I phải tuân thủ và cung cấp cho bạn thông tin được yêu cầu một cách kịp thời. Tất 
cả các trường có trong danh sách các giảng viên và trình độ chuyên môn của họ. Nếu 
bạn muốn biết thông tin về trình độ chuyên môn liên quan đến (các) giáo viên của con 
bạn hoặc nhân viên bán chuyên nghiệp, vui lòng gọi cho nhà trường để thiết lập một 
cuộc hẹn với Giám đốc điều hành hoặc Trưởng phòng Học thuật.  
4. THÔNG TIN BỔ SUNG: 
http://www.petchs.org/famflower/title_i  

F. FERPA 

BẢO MẬT : Cần có sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh / người giám hộ trước khi 
công bố bất kỳ hồ sơ học sinh hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào có trong đó 
cho bất kỳ cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức nào. Phụ huynh / Người giám hộ có quyền 
kiểm tra và yêu cầu các bản sao của tất cả các hồ sơ giáo dục, và theo các quy định 
được thiết lập bởi Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục Gia đình, các quyền của 
phụ huynh / người giám hộ đối với các hồ sơ tương tự sẽ được chuyển cho học sinh 
khi đạt được tuổi mười tám (18). Philadelphia E & T hợp tác với người ủy quyền điều lệ 
của chúng tôi, để hợp tác với các công cụ đo lường của trường như được nêu trong 
điều lệ của chúng tôi.  

  



20 
 

  

  

  

  

  

PHẦN 2: CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ SINH VIÊN 

A. NGAY LẬP TỨC    
  
Tất cả học sinh phải có vắc-xin thích hợp về mặt y tế theo yêu cầu vào ngày đầu tiên 
đến trường hoặc loại trừ rủi ro khỏi trường.  
  
Vắc xin cần thiết là: 
• 4 liều uốn ván, bạch hầu và ho gà di động (1 liều vào hoặc sau sinh nhật 

lần thứ 4 )  
• 4 liều bệnh bại liệt ( liều thứ 4 vào hoặc sau sinh nhật thứ 4 và ít nhất 6 tháng sau liều 
trước đó) 
• 2 liều sởi, quai bị, rubella  
• 3 liều viêm gan B  

• 2 liều varicella (thủy đậu) hoặc bằng chứng miễn dịch 
  
Nếu một đứa trẻ không có tất cả các liều được liệt kê ở trên, cần liều bổ sung và liều 
tiếp theo là phù hợp về mặt y tế, trẻ phải nhận được liều đó trong vòng năm ngày đầu 
tiên đến trường hoặc loại trừ rủi ro. Nếu liều tiếp theo không phải là liều cuối cùng của 
loạt, đứa trẻ cũng phải cung cấp một chương trình y tế (thẻ đỏ và trắng) trong vòng 
năm ngày đầu tiên đến trường để được chủng ngừa theo yêu cầu hoặc loại trừ rủi ro.  
  
Nếu một đứa trẻ không có tất cả các liều được liệt kê ở trên, cần thêm liều và liều tiếp 
theo không phù hợp về mặt y tế, trẻ phải cung cấp một chương trình y tế (thẻ đỏ và trắng) 
trong vòng năm ngày đầu tiên đến trường để được chủng ngừa theo yêu cầu hoặc loại 
trừ rủi ro.  
  
Kế hoạch y tế phải được tuân theo hoặc loại trừ rủi ro. 
  
Nguồn: Pennsylvania Code Chương 23 (Chủng ngừa Trường học) 
  
B. MÃ KHÔ     
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Học sinh của Philadelphia E & T dự kiến sẽ mặc đồng phục của trường. Bất kỳ mục nào 
bên ngoài các mục được đề cập ở đây được coi là bị cấm. Nếu bạn có nhu cầu được 
miễn chính sách trang phục này, bạn phải xin phép Văn phòng Dịch vụ Sinh viên.  
CHIA SẺ : Tất cả học sinh Philadelphia E & T phải mua và mặc áo sơ mi có dây đeo 
màu xanh có kích thước chính xác với logo của trường. Những chiếc áo này có thể 
được mua tại bất kỳ địa điểm nào của Đồng phục Cramers hoặc trên trang web của 
Đồng phục Cramers https://cramersuniforms.com/ . 
PANTS : Tất cả học sinh sẽ được yêu cầu mặc quần dài màu đen cơ bản. Lưu ý : Quần 
thợ mộc, quần jean, quần vận chuyển, quần co giãn / yoga, quần thấm mồ hôi và quần 
cắt không được chấp nhận. Màu xanh hoặc bất kỳ màu sắc khác không được chấp 
nhận. Chính sách trang phục sẽ được thực thi nghiêm ngặt.  
GIÀY : Tất cả học sinh chủ yếu nên mang giày / giày đế cao su màu đen. Không 
được mang giày công sở, giày UGG / Da cừu, giày cao hoặc thời trang, dép xỏ 
ngón / dép / dép được cho phép. Tất cả giày dép phải cung cấp bảo hiểm đầy 
đủ. Giày chắc chắn là phải đảm bảo an toàn.  
ÁO KHOÁC & NGOÀI TRỜI : Học sinh có thể mua và mặc áo len cổ chữ V màu xám, 
áo thun cổ chữ Philadelphia hoặc áo khoác ngoài được xác định tặng cho học sinh. Có 
thể mua áo len và áo nỉ tại bất kỳ địa điểm nào của Đồng phục Cramers hoặc trên trang 
web của Đồng phục Cramers https://cramersuniforms.com/ .   
Không được mặc quần áo / áo khoác ngoài trong tòa nhà của trường. Bất kỳ học sinh 
nào mặc áo trùm đầu hoặc áo khoác ngoài ở trường phải giữ vật đó trong tủ khóa được 
chỉ định hoặc bị tịch thu rủi ro.  
COVID-19 : Học sinh có thể được yêu cầu mặc Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) như 
được nêu trong chính sách An toàn và Sức khỏe được Ủy ban Philadelphia E & T phê 
duyệt. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở mặt nạ / bảo vệ mặt. Chính sách Sức 
khỏe và An toàn sẽ có sẵn trên trang web của trường tại www.petchs.org 
Điều này có thể thay đổi / cập nhật vì hướng dẫn được ban hành từ chính quyền liên 
bang, tiểu bang và địa phương. 
  
UNAMORMS CRAMERS có 3 địa điểm và một trang web để mua hàng thống nhất. Vui 
lòng gọi Đồng phục Cramers trước khi truy cập để kiểm tra trạng thái hoạt động của 
từng cửa hàng và mọi hạn chế COVID-19 khi nhập học 
https://cramersuniforms.com 
  

Cramers - Vị trí chính- MỚI  
4628 NGÂN HÀNG 

Cramers - Địa điểm chính Phila, Pa 19124  
215-743-0750 

  
Cramers- Nam Philly 
1916 Đại lộ Passyunk 

215-468-2400 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://cramersuniforms.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://cramersuniforms.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://www.petchs.org
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Cramers - Tây Philly 

52 & chợ 
5226 Chợ St. 

Phila, Pa 215-307-3829 
  

  

Các “cửa hàng trường” liên kết trên trang web của trường chúng tôi sẽ d i rect 
bạn Đồng phục của Cramer cửa hàng trực tuyến, nơi bạn có thể mua áo sơ mi 
đồng phục, áo len và quần.  

THẺ NHẬN DẠNG: Vì lý do an ninh và an toàn, mỗi học sinh được cung cấp thẻ căn 
cước do trường cấp phải được cung cấp theo yêu cầu. Thẻ ID này cũng được yêu cầu 
cho tất cả các chức năng của trường ngoài địa điểm như các sự kiện thể thao, khiêu 
vũ, v.v ... ID và dây buộc sẽ được cung cấp cho học sinh trong tuần đầu tiên đến 
trường. Bất kỳ sinh viên nào đào tẩu và / hoặc mất chứng minh thư sẽ được yêu cầu 
mua một cái khác với giá 2 đô la. Do COVID-19 và khả năng sử dụng PPE, thẻ ID sẽ 
trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và sẽ luôn được yêu cầu. 
Phụ huynh lưu ý: chính sách trang phục sẽ được thực thi nghiêm ngặt. Bất kỳ sinh viên 
nào không tuân thủ chính sách trang phục của chúng tôi và / hoặc lạm dụng chính sách 
này sẽ được chuyển đến Trưởng khoa Sinh viên để xử lý kỷ luật. 
  

C. SỞ HỮU       

Luật liên bang Pennsylvania yêu cầu mọi học sinh phải có mặt trong tất cả các ngày 
học và giờ học tại trường. Mỗi lần vắng mặt ở trường phải kèm theo một cuộc điện 
thoại từ phụ huynh hoặc người giám hộ vào sáng hôm đó để xác minh bản chất của sự 
vắng mặt. Các cuộc gọi nên được thực hiện đến trường (267-514-1823) trong khoảng 
thời gian từ 7:00 sáng đến 7:45 sáng Phụ huynh / Người giám hộ sẽ được thông báo 
qua điện thoại tự động và hệ thống ema il nếu học sinh vắng mặt. 
Trong trường hợp bình thường, học sinh sẽ được phép nghỉ phép ba (3) mỗi quý học 
tập. Sau đó, sự vắng mặt duy nhất của những người bị trục xuất là những tình huống y 
tế được xác minh bởi bác sĩ, một người chết trong gia đình ngay lập tức và / hoặc 
trường hợp khẩn cấp có thể kiểm chứng được. Tất cả các ghi chú vắng mặt phải được 
nộp cho Văn phòng Dịch vụ Sinh viên trong vòng 72 giờ (3 ngày học) kể từ ngày trở về. 
Học sinh vắng mặt trong ba (3) ngày trở lên phải nộp một ghi chú từ bác sĩ. Cũng cần 
lưu ý rằng học sinh không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động nào do nhà 
trường tài trợ vào những ngày họ vắng mặt trừ khi có sự chấp thuận trước đó từ 
những viên chức nhà trường. 
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Nếu trường ban hành chương trình học từ xa thay cho chương trình trực tiếp, học sinh 
được yêu cầu tuân theo lịch học từ xa được ban hành bởi các viên chức nhà 
trường. Học sinh được yêu cầu đăng nhập mỗi ngày vào mỗi ngày học từ xa trước 10 
giờ sáng qua hình thức trực tuyến hoặc qua điện thoại đến đường dây nóng tham dự 
để được đánh dấu hiện diện cho ngày làm việc từ xa. Bất kỳ học sinh nào không đăng 
nhập và không tham gia vào các lớp học theo lịch trình của họ, sẽ bị đánh dấu vắng 
mặt ở trường. Học sinh vẫn phải đến trường nếu chúng tôi cung cấp trường từ xa, các 
chính sách trốn học được liệt kê dưới đây sẽ được ban hành cho những học sinh 
không tham gia chương trình học từ xa. 

* Xin lưu ý rằng do cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng COVID-19, một số yêu cầu 
tham dự truyền thống có thể được sửa đổi do hướng dẫn của các cơ quan thành phố, 
tiểu bang và liên bang hoặc được Philadelphia E & T cho là cần thiết. Bất kỳ cá nhân có 
dấu hiệu bệnh tật đều được khuyến khích ở nhà. Bất kỳ học sinh nào được gửi về nhà 
do các triệu chứng COVID-19 hoặc bất kỳ học sinh nào được chẩn đoán mắc COVID-
19 đều phải liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Sinh viên , tự cách ly trong 14 ngày, rất 
khuyến khích đến thăm một ician vật lý trước khi quay trở lại trường học.   
  
TUYỆT VỜI : Sự vắng mặt được định nghĩa là một ngày mà học sinh không tham dự 
bốn (4) tiết học vào một ngày học bình thường theo lịch trình.  
TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI: Để vắng mặt được coi là có lý do, nhà trường phải nhận 
được một ghi chú từ phụ huynh / người giám hộ trong vòng 72 giờ (3 ngày học) sau khi 
trẻ trở lại trường. Ghi chú sẽ không được chấp nhận sau 72 giờ (3 ngày học) của ngày 
trở lại. Những ghi chú này phải được chuyển thành Văn phòng Dịch vụ Sinh viên hoặc 
gửi qua email đến oharat@petchs.org. Điều này không loại bỏ sự vắng mặt trong hồ 
sơ. Ghi chú phải ghi rõ như sau:  
1. Tên đầy đủ của sinh viên (Đầu 
tiên & cuối cùng) 
2. Lớp 
3. Ngày sinh viên vắng mặt 
4. Tên và số điện thoại của phụ 
huynh 5. Chữ ký của phụ huynh  

* Ghi chú trống được bao gồm trong phụ lục để thuận tiện cho 
bạn. (Phụ lục A) Sau đây được công nhận là lý do chính đáng cho 
sự vắng mặt có lý do:  
1. Bệnh của học sinh 
2. Cái chết trong gia đình 
3. Tuân thủ tôn giáo (Thông báo bằng văn bản phải được gửi cho Trưởng phòng Dịch 
vụ Sinh viên ít nhất 24 giờ trước khi vắng mặt để được miễn).  
4. Tài liệu xuất hiện tại tòa  



24 
 

Philadelphia E & T có quyền từ chối bất kỳ ghi chú vắng mặt nào từ phụ huynh / 
người giám hộ và bác sĩ nếu nó không tuân thủ các yêu cầu trên hoặc được coi 
là không thể chấp nhận, trong trường hợp đó sự vắng mặt sẽ được ghi là không 
được phép.  

TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI: Năm học được chia thành bốn (4) Quarters học thuật và bất 
kỳ học sinh nào tích lũy 50% cộng với 1 sự vắng mặt không có lý do trong Khu học 
thuật sẽ dẫn đến việc học sinh nhận được điểm sáu mươi (60) trong tất cả các môn học 
quý đó. 

Vắng mặt được coi là lý do bao gồm bệnh kéo dài (hơn 3 ngày) với ghi chú của bác sĩ, 
bệnh mãn tính được xác định bởi ghi chú của bác sĩ, ngày lễ tôn giáo, cái chết trong gia 
đình, tham dự các thủ tục pháp lý và các hoạt động do nhà trường tài trợ.  

TRUANCY - Dựa trên Đạo luật Pennsylvania 138 Một đứa trẻ đang trốn học nếu cậu 
ấy có ba (3) ngày học trở lên vắng mặt không có lý do trong năm học hiện tại. Sự vắng 
mặt không có lý do là bất kỳ sự vắng mặt nào ở trường mà không có lý do nào được 
chấp nhận (như được nêu trong Sổ tay Sinh viên / Phụ huynh của Trường Hiến 
chương), hoặc không có bất kỳ lý do nào. Điều này cũng bao gồm bất kỳ học sinh nào 
rời khỏi lớp mà không có sự cho phép của giáo viên. Việc đình chỉ học sẽ được coi là 
vắng mặt.  

Một đứa trẻ là người thường xuyên trốn học nếu anh ấy / cô ấy có sáu (6) ngày học 
trở lên vắng mặt không có lý do trong năm học hiện tại.  

Một đứa trẻ không được coi là trốn học nếu không có mặt ở trường do không đáp ứng 
các yêu cầu tiêm chủng, miễn trừ hoặc nhập học tạm thời của Sở Y tế, tại 28 Pa. Mã 
Chương 23, Chương C (liên quan đến tiêm chủng), hoặc học sinh chưa nhận được từ 
Giám đốc điều hành hoặc người được chỉ định của mình về miễn trừ y tế hoặc tôn giáo 
trong tiêm chủng theo 28 Pa. Mã § 23.84 (liên quan đến miễn trừ tiêm chủng). 22 Mã 
Pa. Chương 11.20.  

Khi một đứa trẻ thể hiện hành vi trốn học, với mỗi lần vắng mặt không có lý do, 
Philadelphia E & T sẽ thông báo cho khu học chánh của trẻ.  

Đối với sự vắng mặt không có lý do thứ nhất và thứ hai, khu học chánh sẽ gửi cho phụ 
huynh / người giám hộ thông báo về sự vắng mặt không có lý do cũng như đính kèm 
một bản sao của các hình phạt pháp lý vì vi phạm các yêu cầu tham dự bắt buộc. Ngoài 
việc nêu rõ các hậu quả pháp lý, tên và số điện thoại của người liên lạc trong trường sẽ 
được đưa vào.  

Đối với trường hợp vắng mặt thứ ba không có lý do, Philadelphia E & T sẽ gửi thông 
báo cho phụ huynh / người giám hộ bằng thư xác nhận trong vòng 10 ngày học kể từ 
lần vắng mặt thứ ba của đứa trẻ mà đứa trẻ đã trốn học. Thông báo này sẽ 1) bao gồm 
một mô tả về các hậu quả sẽ xảy ra nếu đứa trẻ trốn học thường xuyên trong tương 
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lai; 2) sẽ ở chế độ và ngôn ngữ giao tiếp được người đó ưa thích trong mối quan hệ 
của cha mẹ; và 3) bao gồm đề nghị của Hội nghị cải thiện tham dự.  

  

  

Thủ tục khi học sinh thường xuyên trốn học: 

• Trẻ em thường xuyên trốn học dưới mười lăm (15) tuổi:  

Philadelphia E & T sẽ giới thiệu cho trẻ một trong hai: 1) chương trình cải thiện chuyên 
cần tại trường hoặc cộng đồng; hoặc 2) cơ quan thanh thiếu niên và trẻ em của quận 
(CYS) cho các dịch vụ hoặc có thể xử lý như một đứa trẻ phụ thuộc theo Đạo luật vị 
thành niên. Chương trình đi học tại trường hoặc cộng đồng là một chương trình được 
thiết kế để cải thiện việc đi học bằng cách tìm cách xác định và giải quyết các lý do cơ 
bản cho sự vắng mặt của trẻ. Nó có thể bao gồm một nhiệm vụ giáo dục trong một 
chương trình giáo dục thay thế, nhưng có thể không bao gồm một nhiệm vụ trong 
Chương trình giáo dục thay thế cho chương trình thanh thiếu niên gây rối.  

Ngoài ra, Philadelphia E & T có thể nộp đơn trích dẫn chống lại phụ huynh / người giám 
hộ của một đứa trẻ trốn học thường xuyên dưới mười lăm (15) tuổi tại một tòa án 
quận. Địa điểm nộp đơn sẽ dựa trên địa điểm của trường mà đứa trẻ đang theo học 
hoặc sẽ được ghi danh.  

• Trẻ em trốn học thường xuyên từ mười lăm (15) tuổi trở lên:  

Philadelphia E & T sẽ: 1) giới thiệu trẻ đến chương trình cải thiện chuyên cần tại trường 
hoặc cộng đồng; hoặc 2) nộp một trích dẫn chống lại học sinh hoặc phụ huynh / người 
giám hộ tại tòa án quận có thẩm quyền thích hợp. Địa điểm nộp đơn sẽ dựa trên địa 
điểm của trường mà đứa trẻ đang theo học hoặc sẽ được ghi danh. Nếu một đứa trẻ 
trốn học thường xuyên từ mười lăm (15) tuổi trở lên phải nghỉ học thêm sau khi trường 
đưa trẻ đến chương trình cải thiện điểm danh hoặc trẻ từ chối tham gia chương trình 
cải thiện điểm danh, Philadelphia E & T có thể giới thiệu trẻ đến cơ quan CYS địa 
phương để bố trí có thể là một đứa trẻ phụ thuộc.  

Trong mọi trường hợp, bất kể tuổi tác, trong đó Philadelphia E & T đề cập đến một đứa 
trẻ trốn học thường xuyên đến tòa án quận hay CYS, Philadelphia E & T sẽ cung cấp 
xác minh rằng họ đã triệu tập và tổ chức Hội nghị Cải thiện Tham dự.  

Học sinh nghỉ học từ mười (10) ngày trở lên mà không có tài liệu phù hợp sẽ bị xóa 
khỏi danh sách của Philadelphia E & T trừ khi một trong những điều sau đây:  

1. Học khu đã được cung cấp bằng chứng cho thấy sự vắng mặt có thể được 
miễn trừ về mặt pháp lý;  
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2. Khởi tố tham dự bắt buộc đã hoặc đang được theo đuổi;  

Philadelphia E & T sẽ báo cáo sự vắng mặt không có lý do trực tiếp cho PDE thông 
qua Hệ thống quản lý thông tin Pennsylvania (PIMS).  

Trẻ em thường xuyên trốn học trong khi đang đi học bắt buộc phải được đánh giá để 
xác định xem có cần dịch vụ bảo vệ chung hay không. Trẻ em sẽ không được giới thiệu 
đến cơ quan thanh thiếu niên và trẻ em của quận vì có thể cần các dịch vụ cho đến sau 
khi Philadelphia E & T đã nỗ lực chính thức để lôi kéo gia đình và trẻ em giải quyết 
nguyên nhân của hành vi trốn học.  

Học sinh vắng mặt ở trường trong mười (10) ngày trở lên mà không có tài 
liệu phù hợp sẽ bị xóa khỏi danh sách của Charter School.  

Chậm trễ : trễ sẽ được ghi lại ở lối vào của trường càng sớm càng chuông đã rung 
báo hiệu sự bắt đầu của chủ nhiệm.  
1. Bất kỳ học sinh nào trễ mười hai (12) lần trong một tháng sẽ bị giam giữ vào thứ 
bảy. Nếu một học sinh bỏ lỡ một ngày thứ bảy, lớp Kỷ luật của họ sẽ bị giảm 10 
điểm và ngoài ra, Quản trị viên / người được chỉ định sẽ sắp xếp một cuộc họp bắt 
buộc với phụ huynh / người giám hộ và học sinh. Việc không tham dự cuộc họp này có 
thể dẫn đến việc đình chỉ học sinh.  
  
2. Bất kỳ học sinh nào đến trường sau 8:50 sáng đều phải chấp hành giam giữ bắt 
buộc vào ngày hôm đó. Nếu một học sinh bỏ lỡ việc giam giữ này, lớp Kỷ luật của họ 
sẽ bị giảm 2 điểm và ngoài ra, Quản trị viên / người được chỉ định có thể sắp xếp một 
cuộc họp bắt buộc với phụ huynh / người giám hộ và học sinh. Việc không tham dự 
cuộc họp này có thể dẫn đến việc đình chỉ học sinh. 3. Cứ sau mười lăm (15) lần, sẽ 
liên lạc với phụ huynh, qua điện thoại, email và / hoặc thư thông thường để thông báo 
cho họ về sự vắng mặt tích lũy của con họ.  

NHỮNG BỆNH NHÂN SỚM : Một học sinh yêu cầu sa thải sớm phải có một lá thư 
được ký bởi phụ huynh / người giám hộ có lý do hợp lệ cho yêu cầu. Học sinh được 
khuyến khích gửi yêu cầu đến Văn phòng Dịch vụ Sinh viên một (1) ngày trước khi yêu 
cầu sa thải sớm. Học sinh nên được đón bởi phụ huynh / người giám hộ hoặc người 
được chỉ định của họ (một người trưởng thành có trách nhiệm trên 21 tuổi). Cần xác 
định đúng. Sẽ không có ngoại lệ cho chính sách này. TẤT CẢ các yêu cầu Sa thải 
sớm phải được gửi bằng văn bản.  

* Chính sách độ trễ và miễn nhiệm sớm sẽ được sửa đổi nếu việc học từ xa được ban 
hành. Học sinh sẽ cần phải tuân theo các chính sách về độ trễ và nghỉ việc sớm vào 
những ngày mà họ được yêu cầu phải có mặt trong tòa nhà của trường. 
THAM QUAN TRƯỜNG CAO Đ: NG: Người cao niên và người cao niên muốn đến 
thăm và học đại học có thể làm như vậy vì sự vắng mặt có lý do lên đến ba (3) lần mỗi 
năm. Bằng chứng về chuyến thăm phải được lấy từ trường đại học và nộp cho Văn 
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phòng Dịch vụ Sinh viên. Bất kỳ chuyến thăm đại học nào ngoài ba (3) ngày giao đều 
cần có sự chấp thuận của chính quyền.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
D. MÃ SỐ ĐIỀU KIỆN SINH VIÊN    
  

Mục tiêu của Quy tắc ứng xử của trường chúng tôi là phát triển, khuyến khích và duy trì 
môi trường và bầu không khí thúc đẩy sự tôn trọng và cân nhắc cho người khác và 
mong muốn học hỏi. Quy tắc ứng xử của Philadelphia E & T được thiết kế để cho phép 
sinh viên của chúng tôi chủ động; chịu trách nhiệm trong mọi tình huống và chịu trách 
nhiệm về hành động và hành vi của họ. Tất cả các sinh viên phải được đối xử công 
bằng và trung thực. Quy tắc ứng xử của sinh viên có thể chuyển sang môi trường học 
tập từ xa.  

ĐỊNH NGH: A: Theo các định nghĩa bổ sung có trong các quy định tiếp theo của Quy 
tắc ứng xử này, các từ và cụm từ sau đây khi được sử dụng trong Quy tắc này, trừ khi 
bối cảnh chỉ rõ ràng khác, được định nghĩa như sau:  

Assault hung được định nghĩa là cố gắng gây ra hoặc cố ý, cố ý hoặc liều lĩnh gây 
thương tích cho người khác.  

Chấn thương cơ thể của người khác được định nghĩa là sự suy yếu của tình 
trạng thể chất hoặc đau đớn đáng kể.  

Bắt nạt trực tiếp được định nghĩa là một hành động điện tử, bằng văn bản, bằng lời nói 
hoặc hành động thể chất có chủ ý can thiệp vào giáo dục của học sinh, tạo ra một môi 
trường đe dọa, hoặc phá vỡ đáng kể hoạt động có trật tự của trường.  
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Chất bị kiểm soát có thể được định nghĩa là một loại thuốc, chất hoặc tiền chất ngay lập 
tức như được liệt kê trong 35 PS § 780-104.  

Ngay lập tức, Cyber Cyber bắt đầu được định nghĩa là bất kỳ hành vi nào thông qua 
một dịch vụ truyền thông xã hội điện tử chê bai hoặc phản đối nghiêm trọng về đặc 
điểm thể chất, tình dục, hoạt động tình dục, khuyết tật hoặc chủng tộc / sắc tộc của 
người khác.  

  
Một trong những tuyên bố hoặc truyền thông có xu hướng gây tổn hại đến uy tín của 
người khác để hạ thấp người đó trong ước tính của cộng đồng hoặc ngăn cản người 
thứ ba giao dịch với người đó.  

Cấm gây nguy hiểm cho phúc lợi của người khác, được định nghĩa là bất kỳ hành 
vi nào khiến người khác gặp nguy hiểm về thương tích.  

Ngay lập tức, Harassment (không phải là tình dục) được định nghĩa là bất kỳ hoạt 
động nào được thực hiện để gây phiền nhiễu hoặc báo động cho người khác bao gồm, 
nhưng không giới hạn, chạm vào vật lý, theo dõi, liên lạc không mong muốn lặp lại và 
liên lạc đe dọa / tục tĩu.  

Cấm Threaten Được định nghĩa là bất kỳ giao tiếp, trực tiếp hoặc gián tiếp, đề nghị 
một hành động bạo lực đối với người khác.  

Quấy rối chủng tộc hoặc chủng tộc Hồi giáo được định nghĩa là quấy rối đối với 
chủng tộc, màu da, tôn giáo hoặc nguồn gốc tự nhiên của một cá nhân hoặc một 
nhóm cá nhân khác.  

Phần sau đây nêu bật các hướng dẫn cụ thể cho học sinh / gia đình liên quan đến kỳ 
vọng của học sinh:  

ĐIỀU KIỆN TUYỆT VỜI : Các hành vi lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào nhắm vào 
Nhân viên hoặc bất kỳ học sinh nào đều bị nghiêm cấm. Điều này bao gồm, nhưng 
không giới hạn, quấy rối, lạm dụng bằng lời nói, lạm dụng thể xác, quấy rối chủng tộc 
hoặc sắc tộc, tống tiền, lời nói hoặc hành vi đe dọa một học sinh hoặc nhân viên khác 
hoặc xúi giục người khác làm như vậy, ép buộc, tống tiền và ngăn chặn học sinh xâm 
nhập, rời đi, hoặc di chuyển về trường hoặc tham gia vào các hoạt động của trường 
bằng các mối đe dọa hoặc quấy rối.  
HOẠT ĐỘNG : Học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa. Sự 
tham gia và cam kết đối với các hoạt động của trường rất quan trọng trong việc dạy các 
kỹ năng của sinh viên như hợp tác và lãnh đạo. Câu lạc bộ được tổ chức và kiểm duyệt 
bởi các nhân viên. Các nhân viên này thi hành quy tắc ứng xử trong thời gian họp câu 
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lạc bộ / hoạt động. Việc sa thải khỏi một câu lạc bộ là theo quyết định của người điều 
hành câu lạc bộ. Câu lạc bộ học thuật bao gồm Hội danh dự quốc gia, Chính phủ sinh 
viên, Niên giám, vv Xin lưu ý rằng tất cả các hoạt động sẽ được xem xét kỹ lưỡng để 
xem xét các hướng dẫn được ban hành bởi các cơ quan thành phố, tiểu bang và liên 
bang do COVID-19. 
21 ST kỷ Community Learning Center: (tài trợ toàn bộ hoặc một phần do Sở Giáo 
dục PA) tổ chức miễn phí một chương trình sau giờ học từ thứ Hai đến thứ Năm hàng 
tuần. Các dịch vụ của Chương trình là Trợ giúp Bài tập về nhà, Dạy kèm, Rô bốt, Phát 
thanh truyền hình, Thể thao nội bộ, v.v ... Một lịch kỹ thuật số chi tiết các hoạt động có 
thể được tìm thấy trên trang web của trường www.petchs.org . Một giấy phép của 
Trung tâm Học tập Cộng đồng Thế kỷ 21 ST được bao gồm trong phần phụ lục để thuận 
tiện cho bạn (Phụ lục B ) 

Mọi thắc mắc liên quan đến 21 st CCLC có thể được thực hiện để, Kevin 
Cassidy 21 st Điều phối viên CCLC Grant, 267-514-1824 
ext. 314 cassidyk@petchs.org  

  
ARREST : Bất kỳ học sinh nào bị bắt giữ và / hoặc bị bắt bởi các cơ quan thực thi pháp 
luật trong khi ở trường hoặc tại bất kỳ chức năng nào liên quan đến trường sẽ bị đình 
chỉ ngay lập tức và chuyển đến Trưởng khoa Sinh viên. Phụ huynh / Người giám hộ sẽ 
được thông báo ngay lập tức và việc đình chỉ sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi chính 
quyền xác định kết quả.  
HỎI : Bất kỳ học sinh nào tấn công hoặc đe dọa tấn công Nhân viên, Học sinh hoặc bất 
kỳ nhân viên nào trong trường đều sẽ bị đình chỉ học ngoài trường ngay lập tức và vụ 
việc sẽ được chuyển đến Trưởng khoa Học sinh.  
ATHLETICS : Philadelphia E & T sẽ cung cấp PIAA Junior Varsity Basketball cho mùa 
giải 2020-2021 . Bất kỳ học sinh nào quan tâm đến bất kỳ môn thể thao nào có quyền 
thử sức với các đội thể thao của trường công tại địa phương. Nếu một học sinh được 
chọn tham gia vào các đội thể thao của trường khác, họ phải thông báo cho Trưởng 
phòng Dịch vụ Sinh viên của chúng tôi. Nhận thấy rằng điền kinh ở trường là một phần 
mở rộng của trải nghiệm học đường, Philadelphia E & T sẽ liên lạc với các đội đó để 
đảm bảo các vận động viên được miễn nhiệm sớm khi thích hợp, kết hợp với Văn 
phòng Dịch vụ Sinh viên và đáp ứng các yêu cầu học tập cụ thể của PIAA và tiến hành, 
đi học và độ trễ yêu cầu trước khi tham gia bất kỳ môn thể thao nào. Bộ phận, huấn 
luyện viên và sinh viên-vận động viên sẽ đại diện cho trường với niềm tự hào và một 
động lực để thành công trong tất cả các khía cạnh của môn thể thao mà họ thi đấu.   
Các vận động viên học sinh và sinh viên Philadelphia E & T tham dự bất kỳ sự kiện thể 
thao tương ứng nào vẫn phải tuân theo Quy tắc ứng xử của trường.  
Kiểm tra thể chất: Mỗi sinh viên-vận động viên phải có một thể chất trước khi tham gia 
bởi một bác sĩ được cấp phép trước khi tập luyện với một đội trước mỗi mùa.  
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Yêu cầu về Tuổi và Đủ điều kiện: Học sinh có thể chưa bước sang tuổi 19 trước ngày 1 
tháng 7 trước năm học. Mỗi học sinh chỉ đủ điều kiện trong bốn năm liên tiếp ngoài lớp 
tám.  
SÁCH : Tất cả các cuốn sách là tài sản của trường, và như vậy sẽ được chăm sóc bởi 
các sinh viên một cách thích hợp. Làm mờ hoặc làm hỏng một cuốn sách không khác gì 
làm mất hoặc làm hỏng bất kỳ tài sản hoặc thiết bị nào khác của trường.  
BULLYING / CYBER-BULLYING / HARASSMENT : Philadelphia E & T Charter High 
School nghiêm cấm các hành vi quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt bao gồm bắt nạt trên 
mạng hoặc quấy rối qua mạng xã hội. Một môi trường dân sự và an toàn trong trường 
học là cần thiết cho học sinh học tập và đạt được các tiêu chuẩn học tập cao. Quấy rối, 
đe dọa hoặc bắt nạt, giống như các hành vi gây rối hoặc bạo lực khác, là hành vi phá 
vỡ cả khả năng học tập của học sinh và khả năng giáo dục học sinh trong môi trường 
an toàn; và vì học sinh học tập bằng ví dụ, ban giám hiệu nhà trường, giảng viên, nhân 
viên và tình nguyện viên nên được khen ngợi vì đã thể hiện hành vi phù hợp, đối xử với 
người khác một cách văn minh và tôn trọng, và từ chối chịu đựng sự quấy rối, đe dọa 
hoặc bắt nạt. Chính sách bắt nạt hoàn chỉnh có sẵn trực tuyến.  
ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI / THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ: Bất kỳ sinh viên nào chọn mang thiết 
bị điện tử của mình đến trường, có thể làm như vậy với sự hiểu rằng họ không được sử 
dụng các thiết bị này trong lớp học. Chính sách của trường là GIẢM GIÁ và TUYỆT 
VỜI trong tất cả các lớp học. Do COVID-19, sẽ không có ngoại lệ và chính sách của 
trường chúng tôi sẽ được thực thi nghiêm ngặt. Điều này là do mối nguy hiểm tiềm tàng 
mà một thiết bị điện thoại di động có thể dẫn đến những người khác thực hành các 
hướng dẫn an toàn và xa cách xã hội như được nêu ra bởi các cơ quan thành phố, tiểu 
bang và liên bang. Học sinh sẽ có thể gửi thiết bị điện tử của họ khi vào lớp học. Thiết 
bị điện tử sẽ được trả lại cho học sinh vào cuối tiết học. Một sinh viên có thể lựa chọn 
để giữ cho thiết bị điện tử của họ, nhưng nó phải được tắt và đi trong khoảng thời gian 
chỉ định của lớp. Nếu một học sinh có thiết bị điện tử của họ trong lớp, thiết bị điện tử 
sẽ được gửi đến Văn phòng Dịch vụ Sinh viên thông qua Nhân viên Khí hậu. Học sinh 
sẽ có thể chọn thiết bị điện tử sau giờ học. Lần thứ ba một học sinh có một thiết bị điện 
tử không phù hợp, điện thoại sẽ bị tịch thu và phụ huynh phải đến trường để giữ lại 
điện thoại. Lần thứ tư, một thiết bị điện tử không phù hợp, điện thoại phải được gửi đến 
Văn phòng Dịch vụ Sinh viên hàng ngày trong một học kỳ. Thiết bị điện tử là trách 
nhiệm của học sinh. Nhà trường không chịu trách nhiệm cho các thiết bị bị mất hoặc bị 
đánh cắp.   
CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT (bao gồm Thuốc lá / Cần sa / Rượu / Thiết bị 
vape) : Nghiêm cấm sở hữu, sử dụng, bán và / hoặc truyền bất kỳ loại rượu hoặc bất 
kỳ chất bị kiểm soát nào. Lệnh cấm này bao gồm xây dựng trường học, các khu vực 
xung quanh, đi đến và đi học, cũng như bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do 
nhà trường tài trợ bất kể vị trí.  
SỬ DỤNG THANG MÁY: Học sinh bị khuyết tật hoặc chấn thương ảnh hưởng đến khả 
năng leo lên cầu thang của học sinh phải có ghi chú của bác sĩ nêu rõ thời gian sử 
dụng cần thiết để có được thang máy từ chính quyền. Học sinh đi thang máy mà không 
được phép có thể bị xử lý kỷ luật. Philadelphia E & T sẽ xem xét tất cả các khuyến nghị 



31 
 

được cung cấp bởi chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang về COVID-19 khi xác 
định việc sử dụng thang máy phù hợp. 
KẾ HOẠCH KHẨN CẤP : Hành vi im lặng và trưởng thành được mong đợi tại thời điểm 
này để cung cấp một hành động an toàn hoặc sơ tán cho tất cả học sinh và nhân viên 
trong trường hợp nguy hiểm và nguy hiểm. Dấu hiệu được cung cấp trong mỗi lớp học 
với các thủ tục sơ tán khẩn cấp. Cố tình kích hoạt báo động giả là hành vi phạm 
tội. Người phạm tội sẽ bị xử lý kỷ luật và có thể được chuyển đến cảnh sát.  
HASS PASSES / PASSROOM PASSES : Học sinh không được phép đi lang thang về 
tòa nhà, hành lang, vv hoặc thoát khỏi tòa nhà mà không được phép. Nếu một học sinh 
cần rời khỏi một lớp học hoặc một khu vực được phân công, trước tiên họ phải đảm 
bảo một đường chuyền từ giáo viên hoặc nhân viên của họ. Philadelphia E & T sẽ xem 
xét tất cả các khuyến nghị được cung cấp bởi chính quyền thành phố, tiểu bang và liên 
bang về COVID-19 khi xác định việc sử dụng thẻ và giao thức phòng tắm phù hợp. 
TƯƠNG TÁC : Nhân viên Hành chính và An ninh có quyền đặt câu hỏi cho bất kỳ học 
sinh hoặc sinh viên nào về hành vi hoặc hành vi của họ cũng như hành vi hoặc hành vi 
của người khác. Họ cũng có quyền tìm kiếm bất kỳ học sinh hoặc sinh viên cũng như 
tài sản của họ nếu có sự nghi ngờ hợp lý rằng bất kỳ vật phẩm, chất, hàng lậu hoặc tài 
liệu bất hợp pháp nào thuộc quyền sở hữu của họ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe 
và / hoặc an toàn của người khác hoặc hoạt động an toàn của trường.  
Học sinh phải hợp tác với bất kỳ câu hỏi của ban giám hiệu nhà trường. Học sinh được 
hỏi bởi các nhân viên thực thi pháp luật trên sân trường sẽ được thông báo về các 
quyền của họ chống lại sự tự buộc tội.  
NGÔN NGỮ: Học sinh được dự kiến sẽ không sử dụng ngôn ngữ hôi đối với nhân viên 
và các học sinh khác. Học sinh không được sử dụng ngôn ngữ xúc phạm trong bất kỳ 
bản chất nào.  
LITTERING / DAMAGE PROPERTY: Sinh viên được kỳ vọng sẽ giúp duy trì một 
môi trường làm việc sạch sẽ. Xả rác, graffiti hoặc thiệt hại tài sản là không thể chấp 
nhận.  
LOCKS / LOCKERS : Mỗi sinh viên sẽ được cung cấp một tủ khóa. Tủ khóa là tài sản 
của trường và được cung cấp để lưu trữ áo khoác ngoài, sách, đồ dùng cá nhân, v.v ... 
Trong khi tủ khóa vẫn là tài sản của trường, việc bảo trì tủ là trách nhiệm của học 
sinh. Học sinh không được phép sử dụng tủ khóa của học sinh khác và cũng không 
được phép chia sẻ tủ khóa với học sinh khác. Việc giả mạo với tủ khóa của học sinh 
khác sẽ dẫn đến việc xem xét kỷ luật.  
Tủ khóa có thể được Quản trị viên (hoặc người được chỉ định) tìm kiếm nếu có sự nghi 
ngờ hợp lý rằng tủ khóa có chứa thứ gì đó có hại hoặc bất hợp pháp. Tìm kiếm về bản 
chất này sẽ được tiến hành với sự có mặt của một hoặc nhiều nhân chứng.  
Học sinh phải cung cấp khóa riêng của họ và mỗi tủ khóa sẽ được khóa trong suốt cả 
ngày. Nhà trường không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu hoặc đồ đạc bị thiếu hoặc 
đánh cắp từ tủ khóa.  
  



32 
 

PHÁT HIỆN KIM LOẠI: Để tối đa hóa sự an toàn của học sinh, học sinh và khách 
đến trường phải nộp cho phát hiện kim loại ở lối vào phía trước. Philadelphia E & T 
sẽ xem xét tất cả các khuyến nghị được cung cấp bởi chính quyền thành phố, tiểu 
bang và liên bang về COVID-19 khi xác định sử dụng phù hợp. 
VI PHẠM VẬT LÝ : Trường Trung học Hiến chương Philadelphia E & T hoàn toàn cam 
kết duy trì môi trường học tập an toàn cho mọi học sinh. Bạo lực sẽ không được dung 
thứ; và bất kỳ sinh viên nào chọn sử dụng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào như một 
lựa chọn để giải quyết các vấn đề, vấn đề hoặc sự khác biệt với bất kỳ ai sẽ được 
chuyển đến Trưởng khoa Sinh viên ngay lập tức.  
KẾT QUẢ: Một bầu không khí tôn trọng lẫn nhau được mong đợi tại Philadelphia E & 
T. Sự đa dạng và khác biệt về quan điểm được hoan nghênh vì chúng tôi là một môi 
trường bao gồm. Học sinh và nhân viên phải giải quyết lẫn nhau bằng ngôn ngữ 
chuyên nghiệp và phù hợp. Giải quyết xung đột là tối quan trọng để duy trì bầu không 
khí tôn trọng lẫn nhau này. Hỗ trợ trong lĩnh vực đó có thể được tìm thấy trong bất kỳ 
văn phòng hành chính.  
SỰ KIỆN TRƯỜNG : Học sinh tham dự các sự kiện của trường phải tuân theo tất cả 
các quy tắc được bao gồm trong mã này. Học sinh có thể không tham dự các sự kiện 
của trường nếu họ không đến trường ngày hôm đó. Học sinh / Gia đình chịu trách 
nhiệm cho học sinh của mình có phương tiện di chuyển đáng tin cậy đến / từ sự kiện 
của trường. Học sinh phải đến một sự kiện trong vòng một giờ kể từ khi bắt đầu. Học 
sinh không được rời khỏi sự kiện cho đến một giờ trước khi sự kiện kết thúc. Học sinh 
phải rời khỏi cơ sở trong vòng mười lăm (15) phút sau khi sự kiện kết thúc. Học sinh đã 
bị đuổi khỏi trường của chúng tôi không được phép tham dự bất kỳ sự kiện nào của 
trường trong ít nhất một (1) năm. Những học sinh bất chấp bỏ qua chính sách này và 
đưa một học sinh đã bị đuổi khỏi trường sẽ phải đối mặt với hình thức kỷ luật, có thể 
bao gồm đình chỉ và / hoặc trục xuất. Các sự kiện cá nhân có thể có các tiêu chí cụ thể 
để đủ điều kiện tham gia và tham gia của sinh viên. Philadelphia E & T sẽ xem xét tất 
cả các khuyến nghị được cung cấp bởi chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang 
về COVID-19 khi xác định các giao thức phù hợp cho các sự kiện của trường. 
PHÍ SENIOR : Người cao niên được yêu cầu phải trả một khoản phí cao cấp $ 300,00 
cho trường trung học Philadelphia E & T Charter. Phí này sẽ được sử dụng cho các 
mặt hàng liên quan đến tốt nghiệp khác nhau sẽ được mua cho họ trong suốt năm cuối 
cấp. Một danh sách đầy đủ sẽ được cung cấp trên cơ sở hàng năm.  
Ba khoản thanh toán 100 đô la có thể được thực hiện trong suốt năm học vào các ngày 
đáo hạn được chỉ định trên lịch học hoặc một khoản thanh toán cuối cùng là 300 đô la 
có thể được thực hiện vào cuối tháng 1.  
KHAI THÁC TÌNH DỤC : Tiếp xúc không mong muốn hoặc không mong muốn hoặc hành 
vi không đúng (lời nói, cử chỉ hoặc tiếp xúc thân thể) có tính chất tình dục hướng đến 
một cá nhân khác đều bị cấm. Philadelphia E & T sẽ không tha thứ cho sự quấy rối từ 
phía bất kỳ học sinh hay nhân viên nào. Bất kì  
SINH VIÊN CÓ SỰ KHÁC BIỆT: Bất kỳ sinh viên nào có Chương trình Giáo dục Cá 
nhân (IEP) hoặc Thỏa thuận Dịch vụ Mục 504 sẽ tuân theo quy tắc ứng xử được sửa 
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đổi bởi bất kỳ mục tiêu hành vi cụ thể nào. Bất kỳ / tất cả các hành động kỷ luật sẽ 
được giải quyết theo luật Pennsylvania. Xem Phần F để biết thông tin về các loại trừ 
cho trường học dành cho học sinh khuyết tật.  
Mọi thắc mắc có thể được 
gửi tới: Leigh-Ann 
Wilson Giám đốc Giáo 
dục Đặc biệt 267-514-
1824 
ext. 295 w ilsonl@petchs
.org  

TRƯỜNG MÙA H :: Bất kỳ học sinh Philadelphia E & T nào không thực hiện và / 
hoặc vi phạm chính sách tham dự sẽ được yêu cầu tham dự trường hè.  
  
THỜI GIAN CHUYỂN GIAO: Học sinh có ba phút để chuyển từ tiết này sang tiết 
khác. Trong những giai đoạn chuyển tiếp này, học sinh phải di chuyển nhanh chóng và 
lặng lẽ từ lớp này sang lớp khác. Học sinh không được mặc quần áo bên ngoài hoặc 
tham gia chạm vào các học sinh khác bằng mọi cách. Philadelphia E & T sẽ xem xét tất 
cả các khuyến nghị được cung cấp bởi chính quyền thành phố, tiểu bang và liên bang 
về COVID-19 khi xác định việc sử dụng thời gian chuyển tiếp phù hợp. 
HÀNH VI KHÔNG GIỚI HẠN : Một hành động bất hợp pháp diễn ra trên hoặc ngoài 
tài sản của trường có thể bị đình chỉ hoặc trục xuất, cũng như sự tham gia của cảnh 
sát bên cạnh các hình phạt từ tòa án.  
GIÁ TRỊ / THEFT : Các giá trị như tiền, ví, túi xách, ví, v.v ... là trách nhiệm của học 
sinh chứ không phải của trường. Một số tiền lớn và các mặt hàng có giá trị cực lớn 
không nên được mang về trường. Các thiết bị điện tử đều bị cấm và bất kỳ mất mát của 
một mặt hàng sẽ không phải là trách nhiệm của trường. Do đó, trường sẽ không chịu 
trách nhiệm cho việc phục hồi.  
VANDALISM : Bất kỳ sinh viên nào phạm tội phá hoại, tức là cố tình và cố ý làm mất 
trật tự, làm hư hại hoặc phá hủy tài sản của trường, cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu, v.v. 
sẽ ngay lập tức được chuyển đến Hiệu trưởng.  
VÒI : Học sinh bị nghiêm cấm sử dụng vũ khí trên người bất cứ lúc nào hoặc trong bất 
kỳ không gian nào được cung cấp cho họ, bao gồm nhưng không giới hạn ở tủ khóa, xe 
buýt của trường hoặc các không gian liên quan. Vũ khí được coi là bất kỳ công cụ, 
dụng cụ, dụng cụ hoặc vũ khí nào có khả năng gây thương tích nghiêm trọng hoặc tệ 
hơn. Việc sở hữu, sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ vật phẩm nào có thể gây 
thương tích cho người khác sẽ dẫn đến đình chỉ ngay lập tức và giới thiệu đến Trưởng 
khoa Sinh viên.  
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E. TÍNH CHẤT 

Một hệ thống vi phạm đã được thiết lập để cho phép sinh viên hành động có trách 
nhiệm và chịu trách nhiệm về hiệu suất và hành vi của chính họ. Bằng cách thực hiện 
hệ thống này, hy vọng của Quản trị viên là sinh viên sẽ học được cách đánh giá cao 
tầm quan trọng và sự cần thiết phải tự giác. Học sinh có trách nhiệm thông báo và tư 
vấn cho phụ huynh / người giám hộ của mình về bất kỳ vi phạm nào phát sinh liên quan 
đến Quy tắc ứng xử của Philadelphia E & T hoặc các chính sách của trường.  
Mỗi học sinh sẽ bắt đầu mỗi quý với một trăm (100) điểm. Điểm qua trong kỷ luật là bảy 
mươi (70). Điểm số hàng quý của mỗi học sinh sẽ được tính trung bình để xác định 
điểm kỷ luật cuối cùng. Nếu một học sinh không thực hiện trong năm học, anh / cô ấy 
sẽ được yêu cầu đi học hè. Học sinh vi phạm Quy tắc ứng xử, chính sách và / hoặc thủ 
tục của trường sẽ bị phạt vi phạm, tại thời điểm đó sẽ bị trừ khỏi điểm kỷ luật của học 
sinh. Các điểm trừ khác nhau dựa trên vi phạm.  
Học sinh nào bị điểm kỷ luật không thành công trong một quý có thể kiếm được điểm 
qua bằng cách kiếm được tám mươi lăm (85) hoặc cao hơn trong quý sau. Nếu học 
sinh nhận được tám mươi lăm (85), điểm không đạt của quý trước sẽ được điều chỉnh 
lại thành 70.  

Sau đây là danh sách các vi phạm được tìm thấy trên tờ vi phạm của trường 
trung học Philadelphia E. & T. Charter:  

Mô tả về vi phạm Sự không trung thực trong học tập Trường trung học Hiến chương 
Philadelphia E & T tin rằng sự trung thực trong học tập là yếu tố sống còn đối với sự thành 
công của mỗi học sinh. Do đó, sinh viên bị cấm đạo văn, gian lận hoặc bất kỳ hoạt động nào 
khác mà sinh viên cố gắng gửi tác phẩm của người khác như của mình. Ngoài ra, bất kỳ sinh 
viên nào sẵn lòng giúp đỡ một sinh viên khác vi phạm chính sách này cũng sẽ vi phạm chính 
sách trung thực trong học tập. Tất cả các vi phạm chính sách này sẽ được điều tra bởi Trưởng 
phòng học thuật .   

Quản trị không tuân thủ các thủ tục giấy tờ được yêu cầu trong khung thời gian đã cho. Hình 
phạt sẽ được xử lý có hiệu lực cho mỗi ngày học sinh không tuân thủ.   

Vi phạm Điện thoại di động Khi học sinh vi phạm chính sách điện thoại di động của trường.  

Cắt lớp Khi một học sinh không ở trong địa điểm mà đội hình của anh ấy / cô ấy ra lệnh. 

Vi phạm nhiều lần: Bất kỳ hình phạt nào lên đến mười (10) ngày đình chỉ.  

Thiếu tôn trọng: Khi một sinh viên nói hoặc làm điều gì đó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với 
nhân viên hoặc giảng viên. Nhiều vi phạm sẽ dẫn đến bất kỳ hình phạt nào lên đến mười (10) 
ngày đình chỉ.  

Sự gián đoạn: Khi một học sinh phá vỡ môi trường học đường bằng các hành động bao gồm, 
nhưng không giới hạn , nói quá nhiều, rời khỏi chỗ ngồi, đóng gói sớm, ném đồ vật, la hét, v.v.  

Quy định trang phục: Khi học sinh không mặc đồng phục phù hợp.  
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Thang máy : Khi một sinh viên đang ở trong thang máy mà không có thông tin xác thực.  

En dangering các phúc lợi của những người khác: Khi học sinh tham gia vào hành vi nguy hiểm 
bao gồm chiến đấu chơi, ném một cách nguy hiểm đối tượng, và đẩy / vấp ngã học sinh khác. 

Làm sai lệch tài liệu: Khi học sinh giả mạo chữ ký, làm sai lệch thông tin hoặc giấy phép. 

IPad : Khi học sinh vi phạm chính sách iPad 1: 1. Vi phạm sẽ được xem xét bởi Phòng Công 
nghệ kết hợp với Dịch vụ Sinh viên.  

Đi học muộn : Một học sinh đến trễ khi em không ở trong lớp học được chỉ định hoặc trong 
quán ăn trong giờ ăn trưa được chỉ định khi chuông reo.  

Rời khỏi tài sản của trường: Khi một học sinh rời khỏi tài sản của trường mà không có sự cho 
phép thích hợp.  

Xả rác: Khi một học sinh cố tình bỏ rác / rác trong lớp học, nhà ăn và / hoặc hành lang.  

Hành vi tục tĩu hoặc tục tĩu Khi học sinh sử dụng ngôn ngữ / hành động tục tĩu hoặc tục tĩu bao 
gồm ngôn ngữ viết và bài đăng điện tử và email. Nhiều vi phạm sẽ dẫn đến bất kỳ hình phạt 
nào lên đến mười (10) ngày đình chỉ.  

Racial of Slur Dân tộc: Khi một học sinh sử dụng những lời chỉ trích về chủng tộc hoặc sắc tộc 
dưới bất kỳ hình thức nào. Nhiều vi phạm sẽ dẫn đến bất kỳ hình phạt nào lên đến mười (10) 
ngày đình chỉ. 

Ngủ : Khi một học sinh đang ngủ khi họ nên tham gia vào bài học.  

Ăn cắp: Khi một học sinh lấy tài sản của người khác mà không được phép hoặc quyền hợp 
pháp. Có khả năng cảnh sát can thiệp và bồi thường. Nhiều vi phạm sẽ dẫn đến bất kỳ hình 
phạt nào lên đến mười (10) ngày đình chỉ.  

Vi phạm khu vực trái phép: Khi một học sinh được tìm thấy trong một khu vực trái phép.  

Phá hoại : Khi một học sinh cố tình phá hủy hoặc gây thiệt hại cho trường học và / hoặc một tài 
sản khác của học sinh .  

Vi phạm các thủ tục khẩn cấp: Khi học sinh không tuân thủ các quy trình khẩn cấp của trường 
một cách thích hợp.  

E. PHÁT HIỆN     

* Xin lưu ý rằng do COVID-19, một số yêu cầu giam giữ truyền thống có thể được sửa 
đổi do các hướng dẫn được ban hành bởi các cơ quan thành phố, tiểu bang và liên 
bang hoặc được coi là cần thiết bởi Philadelphia E & T. 

Học sinh có thể bị giam giữ vì vi phạm các chính sách và thủ tục của trường. Việc giam 
giữ sẽ thay đổi tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Có ba loại giam 
giữ mà học sinh có thể nhận:  
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1. Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 2: 50 Từ 3:20 
chiều. 2. Thứ Bảy 9:00 - 11:00 sáng (chu kỳ 

hàng tháng) * Thời gian giam giữ có thể thay 
đổi.  

Một danh sách giam giữ sẽ được công bố hàng ngày. Học sinh có trách nhiệm kiểm tra 
để đảm bảo rằng họ không được sắp xếp để phục vụ việc giam giữ. Điểm sẽ được trừ 
từ điểm kỷ luật của học sinh nếu họ không tham gia giam giữ theo lịch trình như sau:  
Giam giữ trong ngày = 2 điểm 
Tạm giam thứ bảy = 10 điểm 

F. THỦ TỤC XÁC NHẬN VÀ TIẾP XÚC 

Một số hành vi phạm tội của bộ quy tắc ứng xử này sẽ khiến học sinh phải chịu trách 
nhiệm loại trừ khỏi trường học. Philadelphia E & T Charter High School có thể đình chỉ 
một học sinh từ trường vì vi phạm quy tắc ứng xử.  
Tuân thủ Bộ Giáo dục Tiểu bang Pennsylvania 12.6, Loại trừ từ Trường học, Hội đồng 
quản trị trường trung học Philadelphia E & T Charter tuyên bố như sau:  
• Loại trừ khỏi trường học có thể có hình thức đình chỉ hoặc trục 
xuất.  
• Đình chỉ là loại trừ khỏi trường trong một thời gian từ một (1) đến mười (10) ngày học 
liên tiếp.  
• Việc đình chỉ có thể được đưa ra bởi bất kỳ thành viên nào trong chính 
quyền của trường.  
• Không học sinh nào sẽ bị đình chỉ cho đến khi học sinh được thông báo về lý do đình 
chỉ. Thông báo trước về việc đình chỉ dự định không cần phải được đưa ra khi rõ ràng 
rằng sức khỏe, an toàn hoặc phúc lợi của cộng đồng trường học đang bị đe dọa.  
• Phụ huynh / người giám hộ sẽ được thông báo ngay lập tức bằng văn bản khi 
học sinh bị đình chỉ.  
• Khi đình chỉ vượt quá ba (3) ngày học, học sinh và phụ huynh sẽ có cơ hội cho một 
phiên điều trần không chính thức.  

• Phiên điều trần / hội nghị phụ huynh không chính thức sẽ diễn ra càng sớm 
càng tốt sau khi bắt đầu đình chỉ dài hạn.  
• Phiên điều trần / hội nghị phụ huynh không chính thức sẽ diễn ra không muộn 
hơn ngày thứ ba của việc đình chỉ dài hạn trừ khi cả hai bên có thỏa thuận khác 
và sẽ tuân thủ các yêu cầu của thủ tục tố tụng.  
• Các phiên điều trần / hội nghị phụ huynh theo quy định này sẽ được thực hiện 
bởi Giám đốc điều hành hoặc người được chỉ định hành chính.  
• Cuộc điều trần này sẽ cho phép nhà trường communi Cate cho gia đình và sinh 

viên t ông hành vi của mối quan tâm / kết quả của một cuộc điều tra / chứng.                
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• Phụ huynh / Học sinh sẽ có cơ hội trả lời / đặt câu hỏi về mối quan tâm / điều 
tra / nhân chứng được giới thiệu. Phụ huynh / Học sinh cũng sẽ có cơ hội đưa 
nhân chứng của mình.  

• Sau khi kết thúc phiên điều trần không chính thức, Giám đốc điều hành hoặc người 
được chỉ định hành chính sẽ xác định hành động tiếp theo. * Xin lưu ý: một đề nghị trục 
xuất có thể là một kết quả.  
• Việc đình chỉ có thể không được thực hiện để chạy liên tiếp sau mười (10) ngày học.  
• Học sinh có trách nhiệm làm bài kiểm tra và công việc bị bỏ lỡ trong khi bị kỷ luật do 
đình chỉ và sẽ được phép hoàn thành các bài tập này theo hướng dẫn được thiết lập 
bởi hội đồng quản trị.  
• Trục xuất bị loại khỏi trường bởi Hội đồng quản trị trong thời gian hơn mười (10) ngày 
học và có thể bị trục xuất vĩnh viễn khỏi danh sách của trường. Trục xuất đòi hỏi một 
phiên điều trần chính thức.  
• Học sinh bị đình chỉ, trục xuất hoặc rút khỏi trường không được phép vào tài sản 
của trường cũng như không được phép tham gia vào bất kỳ chức năng hoặc hoạt 
động nào của trường.  

Mỗi sinh viên sẽ được cấp quyền theo thủ tục tố tụng của mình trong trường hợp đề 
nghị trục xuất.  
Học sinh nào vi phạm nghiêm trọng Quy tắc ứng xử của Philadelphia E & T và bị khuyết 
tật được ghi nhận sẽ được mời tham gia vào một cuộc họp Xác định Bản khai, theo quyết 
định của ban giám hiệu nhà trường. Việc xác định biểu hiện phải được tiến hành bởi nhóm 
IEP để quyết định xem hành vi của học sinh có phải do khuyết tật của học sinh hay là 
một biểu hiện của người khuyết tật. Nếu nhóm IEP quyết định rằng hành vi của học sinh 
không liên quan đến khuyết tật, vị trí của học sinh có thể bị thay đổi vì lý do kỷ luật và / 
hoặc học sinh có thể phải chịu hậu quả kỷ luật thích hợp cho hành động của mình.  
Thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trong Mã PA Chương 12 (xem 
liên kết bên dưới): 
http://www.pacode.com/secure/data/022/ch CHƯƠNG12 / 
022_0012.pdf  

Học sinh có nhu cầu đặc biệt, vi phạm Quy tắc ứng xử của Philadelphia E & T, được 
quyền Xác định xuất bản trước khi tiến hành tố tụng.  
Một quyết định biểu hiện được IDEA yêu cầu khi xem xét loại trừ một học sinh khuyết tật 
cấu thành sự thay đổi kỷ luật của vị trí. Việc xác định biểu hiện phải diễn ra trong vòng 
10 ngày học sau khi có bất kỳ quyết định nào về việc thay đổi vị trí của trẻ khuyết tật vì 
vi phạm quy tắc ứng xử của học sinh. Việc xác định biểu hiện được thực hiện bởi LEA, 
phụ huynh và các thành viên có liên quan của nhóm IEP (được xác định bởi phụ huynh 
và LEA.)  
Khi tiến hành xác định biểu hiện, nhóm phải xác định:  
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1. Nếu hành vi trong câu hỏi được gây ra bởi, hoặc có mối quan hệ trực tiếp và 
đáng kể với, khuyết tật của trẻ em;  
  
hoặc là  

2. Nếu hành vi được đề cập là kết quả trực tiếp của việc LEA không thực hiện IEP.  
Nếu quyết định của nhóm là Có với một trong các tuyên bố trên, hành vi phải được coi 
là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh.  

Theo luật Pennsylvania, các quyền theo thủ tục sau đây sẽ được tuân thủ nếu một học 
sinh được đề nghị trục xuất:  
1. Thông báo về các khoản phí sẽ được gửi cho phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh 
bằng thư xác nhận.  
  
2. Sẽ có ít nhất 3 ngày thông báo về thời gian và địa điểm của phiên điều trần. Một bản sao 
của chính sách trục xuất , lưu ý rằng tư vấn pháp lý có thể đại diện cho học sinh và các thủ tục 
điều trần sẽ được bao gồm trong thông báo điều trần. Học sinh có thể yêu cầu sắp xếp lại 
phiên điều trần khi học sinh chứng minh lý do chính đáng cho việc gia hạn.   

3. Phiên điều trần sẽ được tổ chức riêng tư trừ khi học sinh hoặc phụ huynh yêu cầu 
phiên điều trần công khai.  

4. Học sinh có thể được đại diện bởi luật sư, với chi phí của phụ huynh hoặc người giám hộ, và 
có thể có phụ huynh hoặc người giám hộ tham dự phiên điều trần.   

5. Học sinh có quyền được trình bày tên của các nhân chứng chống lại học sinh, và các bản 
sao của các tuyên bố và bản khai của các nhân chứng đó.   

6. Học sinh có quyền yêu cầu các nhân chứng xuất hiện trực tiếp và trả lời các câu hỏi 
hoặc được kiểm tra chéo.   

7. Học sinh có quyền làm chứng và trình bày các nhân chứng thay mặt 
mình.  

8. Một bản ghi âm hoặc ghi âm phải được lưu giữ trong phiên điều trần. Học sinh được 
quyền, với chi phí của học sinh , cho một bản sao. Một bản sao sẽ được cung cấp miễn phí 
cho một sinh viên nghèo.   

9. Quá trình tố tụng sẽ được tổ chức trong vòng 15 ngày học kể từ khi có thông báo về các 
khoản phí, trừ khi hai bên đồng ý. Một phiên điều trần có thể bị trì hoãn.   

10. Thông báo về quyền kháng cáo kết quả của phiên điều trần sẽ được 
cung cấp cho học sinh với quyết định trục xuất.   
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3. CHÍNH SÁCH ACADEMIC 

Philadelphia E & T Charter High School tin rằng sự trung thực trong học tập là yếu tố 
sống còn đối với thành công của học sinh và danh tiếng của trường chúng ta. Sinh viên 
phải có trách nhiệm với công việc của họ mọi lúc. Do đó, sinh viên bị cấm gian lận và 
đạo văn. Đạo văn là sao chép từ, để tóm tắt từ, tóm tắt hoặc diễn giải các từ hoặc ý 
tưởng của người khác mà không trích dẫn nguồn. Gian lận đang tìm cách có được 
(hoặc hỗ trợ một sinh viên khác để có được) tín dụng hoặc cải thiện điểm số thông qua 
việc sử dụng các phương tiện bị cấm hoặc lừa đảo.  

Ví dụ về sự không trung thực trong học tập: 

• Trình bày ý tưởng hoặc của người khác như của riêng bạn mà không cung cấp tín dụng 
phù hợp cho nguồn của bạn.  

• Sao chép từ bài kiểm tra, dự án, bài tập về nhà hoặc bài tập độc lập của người 
khác.  

• Cho phép ai đó sao chép hoặc gửi tác phẩm của bạn như của 
họ.  

• Sử dụng ghi chú hoặc các tài liệu khác (bao gồm cả điện thoại di động) trong khi kiểm tra 
hoặc kiểm tra mà không có sự cho phép của giáo viên.  

• Sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh bài kiểm tra hoặc hoàn thành bài tập về nhà / bài tập 
hoặc dự án và chia sẻ với người khác cho mục đích sao chép.  

  
Học sinh tham gia vào bất kỳ hoạt động không trung thực nào ở trên sẽ phải đối mặt 
với những hậu quả bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây: sự cố được 
báo cáo cho Văn phòng Học thuật, hội nghị học sinh với giáo viên, thông báo cho phụ 
huynh, giảm điểm, tạm giam.  

Văn phòng Học thuật sẽ duy trì một cơ sở dữ liệu về các vi phạm Chính sách Trung 
thực Học thuật. Học sinh có nhiều vi phạm sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm 
trọng hơn có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau: hội nghị phụ 
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huynh, đình chỉ, loại trừ danh dự, giới thiệu đến cố vấn và giảm điểm bài tập / bài kiểm 
tra về 0.  

Giáo viên chịu trách nhiệm áp dụng các hậu quả và báo cáo vụ việc cho Văn phòng 
Học thuật thông qua một email bao gồm các chi tiết về vụ việc cũng như viết (các) học 
sinh về Sự không trung thực trong học tập và gửi bài viết cho Dịch vụ Sinh viên.  

TRƯỜNG MÙA HAD ACADEMIC: Bất kỳ sinh viên Philadelphia E & T nào trượt khóa 
học đều phải học khóa đó trước khi tốt nghiệp hoặc thăng lên cấp lớp tiếp theo. Tham 
khảo các yêu cầu tín dụng cho Philadelphia E & T để đảm bảo tốt nghiệp kịp thời. Học 
sinh có nhiều hơn hai lần thất bại cuối cùng trong các môn học chính sẽ được chuyển 
đến Trưởng phòng Học thuật và Giám đốc điều hành để xem xét hành chính, có thể 
bao gồm khả năng lặp lại lớp.  
THÔNG BÁO CÔNG CỘNG HÀNG NĂM / CHÍNH SÁCH TÌM TRẺ: Tại Philadelphia E 
& T, chúng tôi cam kết đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh. Chúng tôi phục vụ sinh viên 
với nhiều nhu cầu giáo dục. Học sinh với các chương trình IEP hoặc 504 được đối xử 
công bằng trong cộng đồng của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết về Quy trình 
tìm trẻ em và Chương trình giáo dục đặc biệt của chúng tôi, vui lòng truy cập trang 
web của trường chúng tôi 
tại: http://www.petchs.org/our_programs/academics/special_education_polaho  
EL (TIẾNG ANH TIẾNG ANH) CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGÔN NGỮ: Mục tiêu 
của Hiến chương Điện & Công nghệ Philadelphia của trường trung học là đáp ứng nhu 
cầu ngôn ngữ của người học tiếng Anh và giúp các EL của chúng tôi (Người học tiếng 
Anh) tăng trình độ ngôn ngữ trong bốn lĩnh vực Đọc, Viết , Nói và nghe.  

Người học tiếng Anh trước tiên được xác định bởi Khảo sát ngôn ngữ tại nhà rằng phụ 
huynh hoặc người giám hộ của các học sinh sắp tới của chúng tôi phải hoàn thành khi 
đăng ký. Nếu một ngôn ngữ khác tiếng Anh xuất hiện trong Khảo sát ngôn ngữ tại nhà, 
Quy trình nhận dạng người học tiếng Anh PDE được tuân thủ. Dựa trên kết quả, một 
học sinh có thể được đặt vào một LIEP thích hợp. Có thể tìm thấy mô tả đầy đủ về 
LIEP tại http://www.petchs.org/our_programs/academics/lingu_in cản_educational_program  

Cha mẹ của các EL có quyền từ chối một số chương trình và dịch vụ riêng biệt, có thể 
là một phần của LIEP cho con cái họ. Để biết thêm thông tin về LIEP của chúng tôi, hãy 
liên hệ với Trưởng bộ phận Học thuật của chúng tôi: Cô Rosemarie DeFelice: 267-
514-1823 ext. 221 ; defelicer@petchs.org  

LỚP: Các số liệu sau đây được sử dụng để chấm điểm 
hàng quý:  
QUY MÔ LỚP: A : 93-100, B : 85-92, C : 76-84, D : 70-75, F : 69 trở 
xuống.  
(* Chương trình học và các thủ tục chấm điểm có thể được Hội đồng quản trị sửa đổi do 
hạn chế và hướng dẫn của COVID-19. Mọi điều chỉnh đối với các chương trình này sẽ 
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là tạm thời và được thiết kế để cung cấp cho sinh viên con đường thành công mà không 
bị phạt liên quan đến công chúng chưa từng có bất kỳ thay đổi nào về sức khỏe. Mọi 
thay đổi được chấp thuận của Hội đồng sẽ được thông báo cho học sinh và gia đình và 
đăng trên trang web của trường để xem xét công khai.) 
  
YÊU CẦU TỐT NGHIỆP: Hội đồng quản trị mong muốn thừa nhận mỗi học sinh hoàn 
thành thành công chương trình giảng dạy đã được phê duyệt của trường bằng một 
bằng tốt nghiệp tại các buổi lễ tốt nghiệp. Ban giám hiệu nhà trường sẽ xây dựng các 
quy trình để thực hiện chính sách này, bao gồm ghi chép cẩn thận về tiến trình và tích 
lũy các yêu cầu tốt nghiệp của mỗi học sinh; tư vấn cho sinh viên để biết những gì 
được mong đợi của họ để hoàn thành việc học của họ; ban hành các cảnh báo định kỳ 
cho sinh viên có nguy cơ không đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp; chuẩn bị và đệ trình lên 
hội đồng quản trị để phê duyệt danh sách các ứng cử viên cho giải thưởng văn 
bằng; chuẩn bị các văn bằng phù hợp; và lập kế hoạch và thực hiện các buổi lễ tốt 
nghiệp đánh dấu phù hợp thành tựu quan trọng này. Hội đồng sẽ trao bằng tốt nghiệp 
trung học cho mọi học sinh đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. Những yêu cầu này sẽ bao 
gồm việc hoàn thành thành công các khóa học cho một trường trung học bốn năm 
được hội đồng phê duyệt và đáp ứng các tiêu chuẩn do Liên bang Pennsylvania và các 
quy định giáo dục quy định. Một sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu để tốt nghiệp có 
thể không bị từ chối bằng tốt nghiệp cho các mục đích kỷ luật, nhưng có thể bị từ chối 
tham gia vào các buổi lễ tốt nghiệp theo quyết định của ban giám hiệu nhà trường. Hội 
đồng thừa nhận rằng Khối thịnh vượng chung Pennsylvania yêu cầu mỗi ứng viên tốt 
nghiệp sẽ kiếm được 21 tín chỉ. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng Philadelphia E & T hoàn 
thành một cách trung thực sứ mệnh của mình là làm cho sinh viên có thể làm việc trong 
thế kỷ 21, hội đồng quản trị đã đặt ra một tiêu chuẩn cao hơn mà sinh viên nên đáp ứng 
trước khi tốt nghiệp. Ngoài ra, sinh viên được yêu cầu phải vượt qua tất cả các khóa 
học mà họ được sắp xếp ngay cả khi việc hoàn thành khóa học đó vượt quá tiêu chuẩn 
tốt nghiệp được quy định dưới đây.  

Liên bang Pennsylvania tiêu chuẩn 
Đơn vị tín dụng / môn học 

4 tiếng anh  

3 môn Toán  

3 khoa học  

3 môn xã hội  

2 Nghệ thuật hoặc Nhân văn hoặc 
Cả hai  

1 Giáo dục thể chất và sức khỏe  

5 môn tự chọn  

  
Tiêu chuẩn Philadelphia E & T 
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Đơn vị tín dụng / môn học 
  

4 tiếng anh  

4 Toán  

4 Khoa học và Công nghệ  

3 môn xã hội  

3 Ngoại ngữ, Nghệ thuật hoặc Nhân văn  

1 Giáo dục thể chất và sức khỏe  

5 khóa học bổ sung được phê duyệt cho tín dụng để tốt nghiệp của trường bao 
gồm các khóa học giáo dục nghề nghiệp được phê duyệt.   

  
  
NHÂN VIÊN NHÂN SỰ: Danh dự được xác định hàng quý theo cấp bậc thẻ 
báo cáo quý.  
Danh hiệu đầu tiên : 93% trung bình học tập; không có D hoặc F trên thẻ báo cáo, 
vượt qua lớp kỷ luật.  
Danh hiệu thứ hai : 85% trung bình học tập; không có F; thi đỗ 
lớp kỷ luật.  
KEYSTONE TESTING / PASA KIỂM TRA : Tất cả học sinh được yêu cầu phải đưa thi 
Keystone trong năm thích hợp (kết thúc 10 tháng năm lớp để thử nghiệm ban đầu; năm cơ 
sở tái thử nghiệm) hoặc PASA nghiệm khi áp dụng. Quản lý kiểm tra sẽ diễn ra vào 
tháng 12 / tháng 1 và tháng 5 và sẽ yêu cầu các sinh viên tuân theo lịch kiểm tra với 
việc nghỉ việc sớm. Vui lòng xem lại lịch để tìm lịch kiểm tra. * Xin lưu ý rằng do COVID-
19, một số yêu cầu thử nghiệm truyền thống có thể được sửa đổi do hướng dẫn của 
các cơ quan thành phố, tiểu bang và liên bang hoặc được Philadelphia E & T cho là 
cần thiết. 
  
CHÍNH SÁCH HÀNH VI SINH VIÊN CỦA HỌC SINH: Các kỳ thi Keystone là các kỳ thi 
học thuật theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Pennsylvania. Hành vi của sinh viên trong quá 
trình quản lý kiểm tra là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và công bằng 
kiểm tra cho tất cả sinh viên. Những người ủng hộ cảm thấy rằng các sinh viên đang cư 
xử theo cách vi phạm Giao thức kiểm tra Keystone nên lấy cuốn sách kiểm tra của sinh 
viên. Người giám sát bổ sung phải hộ tống đứa trẻ và tập sách kiểm tra đến Điều phối 
viên kiểm tra. Điều phối viên kiểm tra sẽ giới thiệu học sinh đến ban giám hiệu nhà 
trường để xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.  

ĐÁNH GIÁ KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG: Dành cho học sinh không chứng minh trình độ 
thành thạo trong các kỳ thi Keystone vào cuối năm lớp mười một. Họ sẽ được yêu cầu 
vượt qua đánh giá khu vực địa phương của chúng tôi, mà chúng tôi gọi là Kỳ thi tương 
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đương cao cấp. Học sinh sẽ được yêu cầu thành thạo thành thạo đánh giá địa phương 
này trước khi tốt nghiệp.  

LÀM VIỆC VÀ LÊN CÔNG VIỆC: * Xin lưu ý rằng do COVID-19, một số yêu cầu truyền 
thống có thể được sửa đổi do hướng dẫn của các cơ quan thành phố, tiểu bang và liên 
bang hoặc được Philadelphia E & T cho là cần thiết. 

Công việc trang điểm được định nghĩa là bất kỳ bài tập hoặc bài kiểm tra nào mà học 
sinh cần hoàn thành do vắng mặt có lý do. Học sinh phải được phép có cùng thời gian 
học sinh khác được hoàn thành bài tập và phải được phép thực hiện bài kiểm tra để có 
tín dụng đầy đủ. Không nên giảm điểm của một học sinh đơn giản chỉ vì sự vắng mặt 
có lý do. Kiểm tra nhỡ phải được tạo thành sau giờ học lúc 21 của chúng tôi st Century 
Trung tâm Học tập Cộng đồng (Sau khi Chương trình học) khi trở về của học sinh.  

Công việc muộn được định nghĩa là bất kỳ công việc nào đã hoàn thành hoặc được 
hoàn thành sau ngày đáo hạn được chỉ định. Học sinh có thể làm việc muộn cho đến 
khi kết thúc quý hoạt động. Giáo viên có thể sử dụng ý của mình để giảm điểm cho độ 
trễ, nhưng mức giảm đó không quá 50% số điểm kiếm được. Học sinh nên tham dự 
21 st Century Community Learning Center (Sau khi Chương trình học) để tạo nên bỏ lỡ 
công việc lớp / bài tập về nhà.  

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH / GIÁO VIÊN: Sẽ có một số cơ hội trong suốt cả năm để gặp 
gỡ các giáo viên của con bạn. Xin vui lòng xem lịch cho ngày / lần. Tuy nhiên, bạn có 
thể liên hệ với giáo viên của con bạn qua email hoặc điện thoại bất cứ lúc nào, một 
danh sách nhân viên hoàn chỉnh có sẵn trực 
tuyến: http://www.petchs.org/about/staff . Nếu bạn muốn sắp xếp một cuộc họp với 
các giáo viên của con bạn, hãy liên hệ với Văn phòng Học thuật theo số máy lẻ.  

KHUYẾN MÃI: Philadelphia E & T Charter High School cam kết xuất sắc trong thành 
tích của học sinh và thừa nhận tầm quan trọng của một tiêu chuẩn thăng tiến toàn 
trường. Một tiêu chuẩn như vậy sẽ nhận ra rằng sự phát triển cá nhân, xã hội, học thuật 
và thể chất thay đổi theo từng học sinh và theo đó, mỗi trường sẽ được đặt trong môi 
trường giáo dục phù hợp nhất với nhu cầu hiện tại của em.  

  
Việc khuyến khích học sinh sẽ diễn ra hàng năm vào cuối năm học. Liên quan đến thời 
điểm của hành động đó, các trường hợp ngoại lệ đối với hướng dẫn này có thể được 
ban giám hiệu nhà trường đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của giáo viên và được sự 
chấp thuận của Hội đồng quản trị.  

Hoàn thành thành công các yêu cầu khóa học thông qua chương trình học hè 
được trường phê duyệt sẽ được cấp tín dụng trong việc đưa ra quyết định thăng 
tiến.  
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Nguyên tắc khuyến mãi Khuyến mãi từ lớp này 
sang lớp khác dựa trên các khoản tín dụng kiếm 
được.  
• Xúc tiến đến 10 thứ hạng: 

• Học sinh phải có 5 tín chỉ trở lên với ít nhất một tín chỉ bằng tiếng Anh.  
• Xúc tiến đến 11 thứ hạng: 

• Học sinh phải có 11 tín chỉ trở lên với ít nhất hai tín chỉ đầy đủ bằng tiếng Anh 
và ít nhất một tín chỉ đầy đủ trong mỗi môn học sau: toán, khoa học, lịch sử.  

• Xúc tiến đến 12 thứ hạng: 
• Học sinh phải có ít nhất 17,5 tín chỉ với ít nhất ba tín chỉ đầy đủ bằng tiếng Anh 
và ít nhất hai tín chỉ đầy đủ trong mỗi môn học sau: toán, khoa học, lịch sử.  

POWERSCHOOL: Phụ huynh / Người giám hộ có khả năng truy cập và theo dõi điểm 
số của con mình bằng tên người dùng và mật khẩu riêng được cấp cho bạn với danh 
sách của con bạn. Để biết thêm thông tin về công cụ hữu ích này, xin vui lòng liên hệ 
với Văn phòng Học thuật theo số 267-514-1823 Gia hạn 221. Các khóa đào tạo dành 
cho phụ huynh được cung cấp trong suốt cả năm; vui lòng tiếp tục kiểm tra lịch của 
chúng tôi trên trang chủ của chúng tôi www.petchs.org.  
GIÁO ÁN: Schoology là Hệ thống quản lý học tập (LMS) sẽ được triển khai cho năm 
học 2019-2020. Học sinh sẽ có thể truy cập và xem tất cả các bài tập trong lớp và lịch 
học trên Schoology . Giáo viên sẽ cung cấp cho sinh viên một mã truy cập cho mỗi lớp 
học của họ.  
SINH VIÊN CÓ SỰ KHÁC BIỆT: Học sinh có kế hoạch IEP hoặc 504 phải tuân theo nội 
dung của tài liệu đó thay thế các chính sách học thuật ở đây khi thích hợp. Tất cả 
các giáo viên phải xem xét và triển khai chỗ ở và các tài liệu học tập phù hợp cho học 
sinh với các Chương trình IEP và 504. Bất kỳ / tất cả hành động sẽ được giải quyết 
theo luật Pennsylvania.  
SINH VIÊN CÓ SỰ KHÁC BIỆT: Bất kỳ sinh viên nào có Chương trình Giáo dục Cá 
nhân (IEP) hoặc Thỏa thuận Dịch vụ Mục 504 sẽ tuân thủ các yêu cầu học tập được 
quy định trong các tài liệu đó.  
Mọi thắc mắc có thể 
được gửi tới: Leigh-Ann 
Wilson Giám đốc Giáo 
dục Đặc biệt 267-514-
1823 
ext. 295 w ilsonl@petch
s.org  
  

4. CHÍNH SÁCH CÔNG NGHỆ 

Chính quyền phải đảm bảo rằng việc sử dụng công nghệ phù hợp với nhiệm vụ của 
trường, mục tiêu và mục tiêu của nó. Mọi học sinh đều được mong đợi hành động chín 
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chắn, có đạo đức và có trách nhiệm khi sử dụng thiết bị của trường, đặc biệt là khi sử 
dụng công nghệ của trường. Do nhu cầu bổ sung về công nghệ để hỗ trợ việc học từ 
xa khi áp dụng, điều đặc biệt quan trọng là học sinh phải làm quen với các chính sách 
công nghệ. Mỗi học sinh ở Philadelphia E & T sẽ được cấp một thiết bị trường học 
(chromebook hoặc iPad). Bất kỳ sinh viên nào không có quyền truy cập internet trong 
nhà đều được khuyến khích liên hệ với Phòng CNTT của Philadelphia E & T để hỗ trợ 
họ truy cập internet tại nhà của họ.    

Học sinh bị cấm sử dụng mạng máy tính của trường cho bất kỳ mục đích thương mại 
nào; để truyền, nhận, gửi hoặc xuất bản bất kỳ tài liệu nào được coi là phỉ báng, lạm 
dụng, thô tục, khiêu dâm và xúc phạm, đe dọa và bất hợp pháp. Học sinh bị cấm giả 
mạo bất kỳ tài nguyên kỹ thuật nào của trường và sẽ phải chịu các hình phạt nghiêm 
trọng vì cố ý làm hỏng và / hoặc lạm dụng máy tính, hệ thống hoặc mạng của 
trường. Bất kỳ vi phạm chính sách truy cập máy tính của trường sẽ dẫn đến việc mất 
các đặc quyền máy tính, giới thiệu đến trưởng khoa của sinh viên và hành động pháp lý 
nếu thấy cần thiết.  
Chính sách sử dụng được chấp nhận (AUP): trường cung cấp cho sinh viên quyền 
truy cập vào máy tính trong toàn bộ tòa nhà của chúng tôi, cho phép sinh viên truy cập 
vào tài nguyên mạng, ứng dụng phần mềm và internet. Công nghệ chúng tôi cung cấp 
nhằm tăng cường trải nghiệm giáo dục của học sinh, cũng như hỗ trợ đáp ứng các mục 
tiêu và tiêu chuẩn giáo dục. Vì sinh viên có thể truy cập các tài nguyên bên ngoài mạng 
lưới của chúng tôi, tất cả sinh viên sẽ được đào tạo về an toàn mạng cũng như đe doạ 
trực tuyến.  

Trước khi một sinh viên có thể sử dụng các tài nguyên của chúng tôi, các sinh viên phải 
tham gia vào một khóa học đe doạ trực tuyến và ký chính sách sử dụng chấp nhận 
được của chúng tôi (AUP). AUP được nhân viên của chúng tôi xem xét cho các sinh 
viên và trong tài liệu này, chúng tôi hướng đến việc giáo dục người dùng về những kỳ 
vọng của trường và trách nhiệm của người dùng. AUP bao gồm cả khóa học đe doạ 
trực tuyến và chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi.  

E xceptions 

Các sinh viên của chúng tôi dự kiến sẽ tuân thủ các chính sách được quy định trong tài 
liệu này và áp dụng những gì họ đã học được trong khóa học đe doạ trực tuyến của 
chúng tôi. Vi phạm AUP sẽ có hậu quả học tập nghiêm trọng đối với một học sinh. Nếu 
một học sinh mất các đặc quyền công nghệ của họ do vi phạm, anh ta / cô ta không 
được sử dụng công nghệ Philadelphia E & T bất cứ lúc nào trong suốt thời gian áp 
dụng kỷ luật.  

Vi phạm không phải là trách nhiệm của giáo viên và học sinh sẽ không được miễn 
nhiệm vụ vì họ mất đặc quyền công nghệ. Học sinh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho 
hành động của mình và vẫn được yêu cầu hoàn thành bất kỳ bài tập nào. Chúng tôi 
cung cấp 2 tùy chọn cho sinh viên vi phạm AUP của chúng tôi:  
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• Bạn có thể hoàn thành các bài tập liên quan đến công nghệ bên ngoài trường học 
ở nhà, thư viện công cộng, v.v.  
• Học sinh có thể giới thiệu cho giáo viên của mình một cách khác để hoàn thành bài 
tập. Giáo viên sẽ sử dụng theo ý riêng của họ về việc đề xuất có được chấp nhận hay 
không và phù hợp với nhiệm vụ ban đầu.  
• Nếu không tìm thấy giải pháp thay thế hợp lệ, học sinh sẽ nhận được điểm 
không đạt cho bài tập.  

Mô tả vi phạm cấp 1 và hành động kỷ luật  

Cấp độ 1 được coi là vi phạm nhỏ và thường ít ảnh hưởng đến người dùng hoặc tài 
nguyên khác. Những vi phạm này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:  

• Sử dụng công nghệ của Philadelphia E & T hoặc học sinh trong lớp vì những lý do 
không liên quan đến lớp học (trò chơi, video, tệp nhạc, CD, DVD, thiết bị cầm tay bao 
gồm điện thoại, duyệt các trang web ngoài chủ đề).  
• Chạy các chương trình không đe dọa, trái phép.  
• Loại bỏ hoặc thay thế phần cứng hoặc cáp mà không được 
phép.  
• Gửi một email không phù hợp.  
• Ăn hoặc uống trong bất kỳ khu vực nào xung quanh máy tính / máy in / máy tính 
bảng / thiết bị công nghệ. 
  
Xử lý kỷ luật đối với vi phạm cấp 1:  

• Vi phạm lần 1: mất đặc quyền công nghệ trong phần còn lại của ngày; 1 lần phạt; 1 
trại giam  
• Vi phạm lần 2: mất đặc quyền công nghệ trong 1 tuần; 5 điểm trừ; 5 giam 
giữ  
• Vi phạm lần thứ 3: mất đặc quyền công nghệ trong 1 tháng; 10 lần phạt; 10 
giam giữ  
• Sau khi vi phạm cấp 1, tất cả các vi phạm cấp 1 tiếp theo đều trở thành vi phạm 
cấp 2  

Mô tả vi phạm cấp 2 và hành động kỷ luật  

Vi phạm cấp độ 2 được coi là vi phạm lớn và thường thể hiện sự coi thường của học 
sinh đối với người dùng khác, thiết bị của trường và AUP.  

Những vi phạm này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

• Cấm truy cập trang web hoặc truy cập. Danh sách tất cả các trang web mà học sinh 
truy cập hoặc cố gắng truy cập trên các thiết bị của trường được ghi lại theo Đạo luật 
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Bảo vệ Internet của Trẻ em (CIPA). Máy chủ proxy của chúng tôi tự động nhận bất kỳ 
yêu cầu trang web bất hợp pháp nào từ sinh viên. Học sinh có trách nhiệm truy cập 
hoặc cố gắng truy cập các trang web bất hợp pháp trừ khi được giáo viên của họ chấp 
thuận. Các trang web bất hợp pháp bao gồm, nhưng không giới hạn ở: các trang web 
hướng tới người lớn, các trang web đánh bạc, các trang web ma túy bất hợp pháp, các 
trang web chơi game hoặc arcade, các trang web mạng xã hội (Twitter, Facebook), v.v 
... Đối với vi phạm này, phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được gửi một danh sách của 
các trang web con của họ truy cập hoặc cố gắng truy cập.  
• Tải xuống và lưu trữ các tập tin trên mạng mà không có sự cho phép của 
giáo viên.  
• Không báo cáo về hành vi phá hoại hoặc vi phạm an ninh mạng như chia sẻ tài khoản 
người dùng.  
• Phá hoại hoặc cố ý làm hỏng phần cứng gây thiệt hại dưới 100 đô la.  
• Chia sẻ tài khoản của bạn với một sinh viên khác hoặc sử dụng tài khoản 
của một sinh viên khác.  
• Sử dụng công nghệ để gian lận, ăn cắp hoặc vi phạm bản 
quyền.  
• Tạo tài liệu hoặc đăng thông tin nhằm xúc phạm, phỉ báng hoặc coi thường một 
sinh viên, giảng viên hoặc nhân viên khác.  
• Sử dụng hoặc cố gắng sử dụng proxy hoặc dịch vụ lướt web ẩn danh để che giấu việc 
sử dụng internet. 
  
Xử lý kỷ luật đối với vi phạm cấp độ 2:  

• Vi phạm lần 1: mất đặc quyền công nghệ trong 1 tuần; 5 điểm trừ; 5 giam 
giữ  
• Vi phạm lần 2: mất đặc quyền công nghệ trong 1 tháng; 10 lần phạt; 5 vụ tạm 
giam; phụ huynh và học sinh phải đến để xem xét AUP trước khi truy cập lại cho học 
sinh  
• Vi phạm lần thứ 3: mất đặc quyền công nghệ trong 1 năm; 30 lần hủy bỏ; 10 vụ tạm 
giam; học sinh phải đi học hè  
• Sau khi vi phạm cấp 2, tất cả các vi phạm cấp 2 tiếp theo đều trở thành vi phạm 
cấp 3  

Mô tả vi phạm cấp 3 và hành động kỷ luật  

Vi phạm cấp độ 3 được coi là vi phạm nghiêm trọng và thường có tính chất độc hại với 
mục đích gây ra sự gián đoạn lớn trên mạng o ur hoặc trong lớp học. 

Những vi phạm này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:  
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• Bắt nạt trên mạng, sẽ dẫn đến các thủ tục xử lý kỷ luật và có thể là căn cứ để trục 
xuất.  
• Sử dụng tài khoản nhân viên để truy cập tài nguyên mạng (phần mềm, gõ giấy tờ, in, 
v.v.) Hoặc lướt internet. Điều này là trong mọi trường hợp không được phép bất cứ lúc 
nào.  
• Sử dụng công nghệ nhân viên. Điều này là trong mọi trường hợp không được phép 
bất cứ lúc nào. Chúng tôi có các khu vực dành riêng cho sinh viên sử dụng máy tính / 
máy tính bảng / thiết bị công nghệ . Học sinh không bao giờ có thể sử dụng thiết bị 
công nghệ của nhân viên.  
• Cố gắng có được quyền truy cập trái phép vào mạng Philadelphia E & T. Điều này 
bao gồm cố gắng đánh cắp mật khẩu của giáo viên, nhân viên hoặc quản trị viên  
• Sử dụng bất kỳ phần cứng cá nhân nào trên mạng của chúng tôi mà không có sự 
đồng ý của giáo viên hoặc quản trị viên.  
• Tạo tài liệu hoặc đăng thông tin ủng hộ hoặc đe dọa các hành vi bất hợp pháp đối với 
bản thân, một học sinh hoặc nhân viên khác.  
• Cố gắng hoặc thực sự sử dụng các công cụ để sử dụng với hack, lừa đảo, đánh 
hơi gói, v.v.  
• Đánh bạc, tìm cách mua ma túy hoặc sản phẩm bất hợp pháp hoặc bất kỳ hoạt động 
bất hợp pháp nào khác  
• Phá hoại có chủ ý và cố ý phá hoại hoặc cố gắng phá hoại phần mềm, dữ liệu hoặc 
phần cứng gây thiệt hại lớn hơn $ 100.  
• Tạo, sở hữu và / hoặc chia sẻ tài liệu khiêu dâm thông qua công nghệ do trường ban 
hành hoặc thông qua mạng lưới của chúng tôi.  
  
Các hành động kỷ luật đối với vi phạm cấp độ 3: Vi phạm cấp độ 3 là căn cứ để sa 
thải khỏi Philadelphia E & T. 

• Vi phạm lần 1: đình chỉ; mất đặc quyền công nghệ trong 1 năm; 30 lần hủy bỏ; 10 vụ 
tạm giam; phụ huynh phải đến để xem xét AUP và đảm bảo tất cả các bên hiểu mức độ 
nghiêm trọng của tình huống này. Học sinh phải đi học hè  
• Vi phạm lần 2: trục xuất sẽ được đề nghị lên hội đồng xét xử kỷ luật  
• Nếu bất cứ lúc nào học sinh bị bắt gặp sử dụng thiết bị công nghệ của trường trong 
thời gian kỷ luật của mình, học sinh đó sẽ bị buộc tội ngay lập tức với vi phạm cấp độ 
3.  
  
Trách nhiệm hữu hạn  

• Philadelphia E & T có quyền thay đổi bất cứ lúc nào các phân loại và loại vi phạm, 
các hành động kỷ luật, v.v.  
• Philadelphia E & T sẽ thực hiện mọi nỗ lực để cung cấp một mạng không khiếm 
khuyết, nhưng không thể đảm bảo rằng điều này sẽ thành sự thật.  
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• Philadelphia E & T sẽ không được coi là chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn nào 
của việc sử dụng máy tính vì bất kỳ lý do nào và / hoặc mất dữ liệu (cả được lưu và 
chưa được lưu).  
• Philadelphia E & T sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thu 
được thông qua hoặc được lưu trữ trên mạng của chúng tôi hoặc trên trang web và hệ 
thống PowerSchool của chúng tôi.  
• Philadelphia E & T sẽ chuyển trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính đối với các thiệt hại do 
việc sử dụng trái phép hệ thống cho người dùng thực hiện các hành vi đó.  
  
IPad / Chromebook 1-1 chương trình: mục đích của sáng kiến 1-to-1 tại Philadelphia 
E & T trường trung học điều lệ là cung cấp 21 st thế kỷ cụ và tài nguyên học tập cho sinh 
viên của chúng tôi. Trong thời đại ngày nay, giáo dục đòi hỏi học sinh kinh nghiệm tiếp 
thu và kỹ năng sử dụng 21 st công nghệ thế kỷ. Các nhân viên của Philadelphia E & T đã 
thực hiện một số lượng lớn nghiên cứu về iPad và các thiết bị loại Chromebook và các 
ứng dụng của họ trong lớp học. Chúng tôi đã đi đến kết luận và cảm thấy rằng các công 
cụ học tập hoàn hảo trong lớp học là những thiết bị loại này. Những thiết bị này sẽ cho 
phép tất cả học sinh phát huy tối đa tiềm năng của mình để chuẩn bị cho họ cơ hội 
trong cả giáo dục sau trung học và nơi làm việc. Một lớp học 1: 1 sẽ cung cấp một 
lượng lớn các công cụ giảng dạy, cho phép tất cả các loại người học phát triển trong 
một môi trường giáo dục. Philadelphia E & T hy vọng sẽ thúc đẩy việc học và tăng 
cường giao tiếp giữa học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ của họ, để nhắm mục 
tiêu hiệu quả các khu vực học tập có vấn đề của học sinh và phát triển các giải pháp để 
giải quyết mọi vấn đề. Bây giờ giáo viên sẽ chỉ đạo và tạo điều kiện học tập trong khi 
cung cấp quyền truy cập vào chương trình giảng dạy 24/7.  
Mục tiêu cho 
người dùng sinh 
viên  

• Để tăng khả năng học tập, cho phép truy cập và khả năng hoàn thành các bài tập, dự 
án và các hoạt động khác theo sự phân công của giáo viên.  
• Tận dụng các nguồn tài nguyên học thuật khác nhau như ứng dụng giáo dục, trang 
web, phần mềm và công cụ sáng tạo để sử dụng trong chương trình giảng dạy.  
• Để trở nên có động lực và hứng thú với việc học, với ý định làm chủ các kỳ thi 
Pennsylvania Keystone.  
• Để trở nên thoải mái khi cộng tác với các sinh viên khác trong các dự án sử dụng 
công nghệ  
  
Các quy trình, quy tắc và quy định của iPad / Chromebook  
  
Quy trình triển khai Chromebook lớp 9 và 10 :  

1. Mỗi 9 tháng và 10 ngày học sinh lớp đã hoàn thành AUP và đe dọa trực tuyến đào tạo sẽ 
nhận được một Chromebook sẽ được sử dụng trong giờ học. Không học sinh nào được 
phép rời khỏi tòa nhà với thiết bị này bất cứ lúc nào trừ khi được phê duyệt của chính 
quyền.   
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2. Phụ huynh / người giám hộ và học sinh phải ký và trả lại chính sách sử dụng được 
chấp nhận (AUP) và chính sách trách nhiệm của iPad / Chromebook.  
3. Tất cả các Chromebook là tài sản của Philadelphia E & T, có quyền kiểm tra và thu 
hồi thiết bị bất cứ lúc nào.  
4. Tất cả 9 tháng và 10 ngày học sinh lớp đã hoàn thành AUP và đào tạo đe dọa trực tuyến sẽ 
nhận được Chromebook của họ trong viên chủ nhiệm, và được yêu cầu phải trả lại 
Chromebook của mình để chủ nhiệm của họ trước khi kết thúc ngày học.   
5. Học sinh phải sử dụng địa chỉ email của trường cho tất cả các ứng dụng / cổng web. 
  
Quy trình triển khai iPad lớp 11 và 12 :  
  
1. Mỗi học sinh đã hoàn thành khóa đào tạo AUP và đe doạ trực tuyến sẽ nhận được 
một chiếc iPad và vỏ bọc sẽ được sử dụng trong suốt năm học. Học sinh trong 11 ngày 12 
và thứ lớp được phép mang về nhà thiết bị của họ trong suốt năm học. Học sinh có trách 
nhiệm mang thiết bị của mình đến trường, tính phí mỗi ngày .  
2. Phụ huynh / người giám hộ và học sinh phải ký và trả lại chính sách sử dụng được 
chấp nhận (AUP) và chính sách trách nhiệm của iPad / Chromebook.  
3. Tất cả iPad, bộ sạc, vỏ và các sản phẩm táo khác là tài sản của Philadelphia E & 
T, có quyền kiểm tra và thu hồi thiết bị bất cứ lúc nào.   
4. Tất cả 11 ngày và 12 ngày lớp sinh viên có comp leted AUP và đe dọa trực tuyến đào tạo 
sẽ nhận được iPad từ giáo viên chủ nhiệm của họ, họ sẽ được yêu cầu tuân thủ kiểm 
tra hàng tuần tại (s) với giáo viên chủ nhiệm của họ. 
5. Học sinh phải sử dụng địa chỉ email của trường cho tất cả các ứng dụng / cổng 
web.  
  
Thủ tục báo cáo sự cố 
  
Hư hại: 
• Nếu thiệt hại xảy ra ở trường, học sinh nên báo cáo vấn đề ngay lập tức cho giáo viên 
lớp học, nhân viên IT hoặc Trưởng khoa. Các nhân viên CNTT sẽ đánh giá thiệt hại để 
xác định xem đó là vô tình hay cố ý. Philadelphia E & T sẽ thực hiện các bước cần thiết 
để sửa chữa iPad / Chromebook, nhưng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí 
sửa chữa nào. Nếu thiệt hại không được coi là vô tình và yêu cầu sửa chữa hoặc thay 
thế, phụ huynh / người giám hộ sẽ được thông báo và các hành động thích hợp sẽ 
được thực hiện. Trong trường hợp này, một khoản phí sẽ được tính cho phụ huynh / 
người giám hộ nếu cần phải sửa chữa. Trong trường hợp thiết bị không thể sửa chữa, 
sẽ có phí được xác định theo giá thị trường 
  
. Sử dụng sai / Bỏ bê  
• Học sinh được chỉ định phải báo cáo thiệt hại do sơ suất hoặc lạm dụng có chủ ý cho 
văn phòng Trưởng khoa Sinh viên ngay lập tức. Một hội nghị phụ huynh / người giám 
hộ sẽ được tổ chức để xem xét vụ việc để xác định hành động kỷ luật hoặc đánh giá 
bất kỳ khoản phí / lệ phí nào.  
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Điêu nay bao gôm: 
• D amage gây ra do bỏ bê, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: thiệt hại cho toàn 
bộ iPad / Chromebook; làm hỏng màn hình, vỏ, cổng, nút, vỏ iPad / Chromebook, v.v. 
• Trộm cắp: Trong trường hợp trộm cắp Ipad / Chromebook, học sinh phải báo cáo 
ngay lập tức cho văn phòng Trưởng khoa. Học sinh và gia đình của họ phải nộp báo 
cáo cảnh sát và một bản sao của báo cáo phải được gửi đến văn phòng Hiệu trưởng 
trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện ra hành vi 
trộm cắp. Việc không tuân thủ yêu cầu báo cáo sẽ dẫn đến khoản phí cho toàn bộ chi 
phí thay thế của iPad / Chromebook (giá thị trường).   

  
Sử dụng và phòng ngừa thiết bị  

1. iPad / Chromebook không có khả năng chống trầy xước. Tránh sử dụng bất kỳ vật 
sắc nhọn nào trên hoặc gần thiết bị. 

2. Chất lỏng và công nghệ không trộn lẫn. Tránh áp dụng hoặc sử dụng bất kỳ chất 
lỏng nào có hoặc gần thiết bị của bạn. 

3. Làm sạch thiết bị của bạn ngay lập tức nếu thiết bị tiếp xúc với bất kỳ thứ gì có thể 
gây ra vết bẩn như vết bẩn, mực, trang điểm hoặc kem dưỡng da. Làm sạch:  
• Ngắt kết nối tất cả các dây cáp và tắt thiết bị của bạn  
• Sử dụng vải mềm, không 
có xơ.  
• Tránh bị ẩm trong các lỗ hở. Không sử dụng khí nén và / hoặc các sản phẩm tẩy rửa 
bao gồm nhưng không giới hạn ở chất tẩy rửa cửa sổ, chất tẩy rửa gia dụng, thuốc xịt 
khí dung, dung môi, cồn, amoniac hoặc chất mài mòn để làm sạch iPad / Chromebook.  
  
Mặt trước của thiết bị của bạn được làm bằng kính với lớp phủ oleo phobic (thấm dầu) 
chống vân tay. Lớp phủ này mòn theo thời gian với việc sử dụng bình thường. Sản 
phẩm tẩy rửa và vật liệu mài mòn sẽ làm giảm thêm lớp phủ, và có thể làm trầy xước 
kính.  

4. Không tìm cách truy cập vào thiết bị điện tử nội bộ hoặc thiết bị của bạn. Nếu iPad / 
Chromebook không hoạt động hoặc bị hỏng, hãy báo cáo sự cố cho giáo viên lớp học 
hoặc văn phòng Hiệu trưởng.  

5. Đừng bẻ khóa, bẻ khóa, thiết bị của bạn. JailBreaking 'là một thuật ngữ để mô tả việc 
thay đổi hệ điều hành cơ bản của iPad / Chromebook  

6. Luôn luôn xử lý thiết bị của bạn một cách cẩn thận và thận trọng. Không bao giờ ném 
hoặc trượt iPad / Chromebook.  

7. Dây và cáp phải được cắm cẩn thận vào iPad / Chromebook để tránh hư hỏng.  

• Không bao giờ buộc đầu nối vào cổng hoặc đặt áp lực quá mức vào nút, vì điều này 
có thể gây ra thiệt hại không được bảo hành. Nếu đầu nối và cổng không tham gia dễ 
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dàng hợp lý, có lẽ chúng không khớp. Kiểm tra vật cản và đảm bảo rằng đầu nối khớp 
với cổng và bạn đã định vị đầu nối chính xác so với cổng.  

8. IPad / Chromebook và bìa do trường cung cấp phải không có bất kỳ chữ viết, hình 
vẽ, nhãn dán hoặc nhãn nào.  

9. Học sinh có thể mua bìa riêng nếu muốn, nhưng trước tiên phải cung cấp một bản 
sao cứng để được chính quyền phê duyệt.  

10. Thiết bị của bạn có khả năng được định vị từ xa. Sửa đổi, vô hiệu hóa hoặc cố 
gắng vô hiệu hóa trình định vị là vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của 
iPad / Chromebook (AUP) và là căn cứ để xử lý kỷ luật.  

11. Thiết bị của bạn có số nhận dạng duy nhất và không bao giờ phải sửa đổi hoặc xóa 
số hoặc nhãn.  

12. Thiết bị của bạn không bao giờ được để trong tủ khóa không khóa, trong xe không 
khóa hoặc trong bất kỳ khu vực không được giám sát nào. Nên đặt IPad / Chromebook 
theo chiều dọc trong ngăn khóa trên cùng hoặc trong ba lô / túi sách để tránh gây áp 
lực lên màn hình  

13. Thiết bị của bạn không được bỏ mặc ngoài trời hoặc ở vị trí không được kiểm soát 
nhiệt độ.  

14. IPad / Chromebook được chỉ định cho từng sinh viên và trách nhiệm chăm sóc các 
thiết bị này thuộc về cá nhân đó. Sinh viên không nên cho người khác mượn iPad / 
Chromebook của mình.  

15. Trình bảo vệ màn hình / ảnh nền   
• Mặc dù hình ảnh màn hình khóa hoặc hình nền được cá nhân hóa được cho phép, 
hình ảnh không phù hợp hoặc khiêu khích bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh 
khiêu dâm, súng, vũ khí, ngôn ngữ không phù hợp, ngôn ngữ đe dọa, ma túy, rượu 
hoặc hình ảnh liên quan đến băng đảng không được phép và bị xử lý kỷ luật .  
  
16. Âm thanh, âm nhạc. Trò chơi, phần mềm / ứng dụng  

• Âm thanh phải được tắt tiếng mọi lúc trừ khi có được sự cho phép từ giáo viên cho 
mục đích giảng dạy.  
• Học sinh phải cung cấp tai nghe của riêng 
mình.  
• Sử dụng thiết bị của bạn cho bất kỳ điều gì khác ngoài các hoạt động trong lớp đều 
bị cấm trừ khi được sự cho phép của giáo viên lớp học. Điều này bao gồm chơi nhạc 
hoặc trò chơi.  
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17. Quản lý tệp và lưu công việc vào iPad / 
Chromebook  

• Thiết bị của bạn dành không gian lưu trữ điện tử hạn chế. Như với tất cả các tệp điện 
tử, cách tốt nhất là sao lưu, sao chép hoặc lưu trữ tệp vào một không gian lưu trữ độc 
lập bao gồm cả việc sử dụng iCloud.  
• Học sinh được khuyến khích để lưu công việc để ổ google hoặc một 
usb ổ  
• Dung lượng lưu trữ sẽ khả dụng trên iPad / Chromebook Không gian trống nhưng bị 
giới hạn và sẽ không được sao lưu trong trường hợp chụp ảnh lại.  
• Trách nhiệm của học sinh là đảm bảo rằng công việc không bị mất do hỏng hóc cơ 
học hoặc vô tình xóa.  
• Trường trung học Philadelphia E & T Charter không bảo đảm, bằng văn bản hoặc ngụ 
ý rằng các tài liệu trên iPad / Chromebook, bao gồm cả công việc của học sinh, sẽ 
được an toàn khỏi bị xóa hoặc tham nhũng, vô tình hay cách khác.  

18. Khi nghi ngờ, hãy hỏi một 
nhân viên!  

  
Mang theo iPad / Chromebook  
• Vỏ bảo vệ được cung cấp cùng với thiết bị của bạn có đủ đệm để bảo vệ iPad / 
Chromebook khỏi bị đối xử bình thường và cung cấp phương tiện phù hợp để mang 
thiết bị trong trường. Vỏ có thể không bảo vệ thiết bị nếu thiết bị xử lý sai, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở việc rơi, ném, va đập, v.v. iPad / Chromebook phải luôn được 
bảo vệ bằng nắp.  

Sử dụng thiết bị của bạn 
trong lớp học  
• IPad / Chromebook được thiết kế để sử dụng tại trường mỗi ngày. Ngoài những kỳ 
vọng của giáo viên về việc sử dụng thiết bị, tin nhắn, thông báo, lịch và lịch trình của 
trường có thể được truy cập bằng thiết bị của bạn. Học sinh có trách nhiệm mang thiết 
bị của mình đến tất cả các lớp trừ khi giáo viên hướng dẫn cụ thể không làm như vậy.  
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Vắng mặt để trở lại trường học  

Tên đầy đủ của sinh viên: ____________________ 

Cấp: ___________  

Ngày vắng mặt (s): ______________________________ ___________  

Lý do vắng mặt: _______________ 

Tên phụ huynh: 
____________________________________________________________  

Số điện thoại của phụ 
huynh: __ ___________________ __________________________________
____ 

Chữ ký của phụ huynh: 
_________________________ ___________________________________ 

** Ghi chú này phải được trả lại trong vòng 72 giờ (3 ngày học) khi con bạn trở lại 
trường **  

Vắng mặt để trở lại trường học 

Tên đầy đủ của sinh viên: ____________________ 

Cấp: ___________  

Ngày vắng mặt (s): ______________________________ ___________  

Lý do vắng mặt: _______________ 

Tên phụ huynh: 
____________________________________________________________  

Số điện thoại của phụ 
huynh: __ ___________________ __________________________________
____ 

Chữ ký của phụ huynh: 
_________________________ ___________________________________ 

** Ghi chú này phải được trả lại trong vòng 72 giờ (3 ngày học) khi con bạn trở lại 
trường **  
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Phụ lục B  

Philadelphia Charter & Technology Charter High School 
21 st Learning Center kỷ Cộng đồng 

Contra ct 
Là một Trung tâm, chúng tôi sẽ:  

Cung cấp hướng dẫn và hướng dẫn chất lượng. Thường xuyên truyền đạt tiến bộ của 
học sinh cho gia đình. Cung cấp một môi trường học tập an toàn và an toàn. Phát triển 
và dạy nhân vật tốt. Cung cấp hướng dẫn phát triển cho phụ huynh. Cung cấp các hoạt 
động đa dạng để đảm bảo sự tham gia của sinh viên. Cung cấp các chương trình sẽ 
thúc đẩy sự thành công của sinh viên trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.  

Là sinh viên tôi sẽ:  

Thực hiện theo các quy tắc được nêu trong cẩm nang CCLC và PHILADELPHIA E & 
T thứ 21 . Làm hết sức mình trong tất cả các chương trình được cung cấp cho tôi. Giải 
quyết xung đột theo cách không bạo lực tích cực. Nói chuyện với gia đình tôi về các 
hoạt động của tôi tại Trung tâm Kiến thức. Hỗ trợ nhân vật tốt. Tham dự thường xuyên.  

Tôi đã đọc và hiểu các hướng dẫn được đặt ra khi là sinh viên của chương trình CCLC 
thứ 21 của PHILADELPHIA E & T. Tôi sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc và cố gắng để đạt 
được các mục tiêu của chương trình.  

  

Giới thiệu  

Ngày ký của sinh viên                                                                        

Tôi đã đọc và hiểu các hướng dẫn được đặt ra khi là sinh viên của chương trình 
CCLC thứ 21 của PHILADELPHIA E & T. Tôi sẽ củng cố những điểm này với con tôi.  

  

Giới thiệu  

Phụ huynh Chữ ký Ngày                                                                        

Được Bộ Giáo dục Pennsylvania tài trợ toàn bộ hoặc một phần  

21 st Century Community Learning Center Grant.  
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Kèm theo bạn sẽ tìm thấy cuốn sổ tay sinh viên với các chính sách, thủ tục, quy tắc ứng xử và 
lịch học của chúng tôi. Vui lòng xem lại các tài liệu này với con bạn và xác nhận rằng cả hai bạn 
đều hiểu các quy tắc hoạt động của trường.  

Lời cảm ơn của Chính sách Philadelphia E. & T. (PET). Vui lòng viết tắt bên cạnh mỗi 
danh mục và ký vào cuối.  

Tôi hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc và hướng dẫn được quy định trong Chính sách 
dịch vụ học sinh được thông qua bởi trường trung học Philadelphia E. & T. Charter. Tuân thủ 
Chính sách là bắt buộc. Học sinh ___________ Phụ huynh ___________  

Tôi hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc và hướng dẫn được quy định trong Quy tắc ứng 
xử được thông qua bởi trường trung học Philadelphia E. & T. Charter. Tuân thủ Quy tắc là bắt 
buộc. Học sinh ___________ Phụ huynh ___________  

Tôi hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc và hướng dẫn được quy định trong Chính sách 
học thuật được thông qua bởi trường trung học Philadelphia E. & T. Charter. Tuân thủ Chính 
sách là bắt buộc. Học sinh ___________ Phụ huynh ___________  

Tôi hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc và hướng dẫn được quy định trong Chính sách 
công nghệ được thông qua bởi trường trung học Philadelphia E. & T. Charter. Tuân thủ Chính 
sách là bắt buộc. Chính sách có thể thay đổi. Chính sách cập nhật sẽ được đặt trên trang web 
của trường. Học sinh ___________ Phụ huynh ___________  

Tôi hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc và hướng dẫn được quy định trong Chính sách 
bắt nạt / bắt nạt trên mạng được áp dụng bởi trường trung học Philadelphia E. & T. 
Charter. Tuân thủ Chính sách là bắt buộc. Học sinh ___________ Phụ huynh ___________  

Tôi hiểu và đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc và hướng dẫn được quy định trong Việc sử dụng 
Chính sách hình ảnh, giọng nói, công việc và / hoặc video của một cá nhân được thông qua bởi 
trường trung học Philadelphia E. & T. Charter. Học sinh ___________ Phụ huynh 
___________  

Tôi cấp phép cho Philadelphia E. & T. vận chuyển con tôi tham gia vào tất cả các hoạt động 
ngoại khóa, bao gồm CCLC thứ 21 , tại các địa điểm vệ tinh cho năm học.  

Học sinh ___________ Phụ huynh ___________ 

****** / TÌM KIẾM ****** / TÌM KIẾM 

Tên học sinh (xin vui lòng in): _________ ____________________________ Lớp: ______ 

Chữ ký của học sinh: ________________________________________Date : _________ 

Tên phụ huynh / người giám hộ (vui lòng in): _______________ 

Chữ ký của phụ huynh / người giám hộ: __________ ____________________________Date: 
________ 

  

1 
  
 

 



Tháng tám 2020 
SUNDAY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY       

1 
              

2 3 4 5 6 7 8 
              

9 10 11 12 13 14 15 
              

16 17 18 19 20 21 22 
              

23 24 25 26 27 28 29 
    Nhân viên trả 

lại 
Nhân viên PD 

Nhân viên PD 1St ngày của 
trường 
Upperclassmen 

Trường đóng 
cửa 

  

30 31           
  1St ngày của 

trường 
lớp 9th 

          

 

 

 

 



Tháng chín 2020 
SUNDAY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY   

1 2 3 4 5 
    Báo cáo tất cả 

các lớp 
Báo cáo tất cả 
các lớp 

Báo cáo tất cả 
các lớp 

Trường đóng 
cửa 

  

6 7 8 9 10 11 12 
  Trường đóng 

cửa 
          

13 14 15 16 17 18 19 
      Lịch G Quay lại 

trường Night 
    

20 21 22 23 24 25 26 
      Lịch G       

27 28 
  
  

29 30 
   

  Huyện Yom 
Kippur 
Trường đóng 
cửa 

  Lịch G 
21 ngày 

      

  
          

              

 

 

 

 



Ngày 2020 tháng 10 
SUNDAY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY     

1 2 3 
              

4 5 6 7 8 9 10 
              

11 12 13 14 15 16 17 
      PSAT: lớp 

10th/11th 
      

18 19 20 21 22 23 24 
      Lịch G       

25 26 27 28 29 30 31 
      Lịch G   1St qtr. kết 

thúc 
43 tổng số 
ngày 

  

  
          

              

 

 

 

 



Tháng mười một 2020 
SUNDAY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

1 2 3 4 5 6 7 
      Lịch G       

8 9 10 11 12 13 14 
      Ngày cựu 

chiến binh 
Trường đóng 
cửa 

Nhà mở 
Hội nghị phụ 
huynh-giáo 
viên 

    

15 16 17 18 19 20 21 
              

22 23 24 25 26 27 28 
        Lễ tạ ơn 

Trường đóng 
cửa 

Trường đóng 
cửa 

  

29 30 
     

  Trường đóng 
cửa 
60 ngày 

          

  
          

              

 

 

 

 



Tháng mười hai 2020 
SUNDAY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY   

1 2 3 4 5 
    Hồ sơ trường 

học 
Kiểm tra 
Keystone 

Kiểm tra 
Keystone 

    

6 7 8 9 10 11 12 
      Kiểm tra 

Keystone 
Kiểm tra 
Keystone 

    

13 14 15 16 17 18 19 
              

20 21 22 23 24 25 26 
      Trường đóng 

cửa 
Trường đóng 
cửa 

Giáng sinh 
Trường đóng 
cửa 

  

27 28 29 30 31 
  

  Trường đóng 
cửa 

Trường đóng 
cửa 

Trường đóng 
cửa 

Trường đóng 
cửa 
76 ngày 

    

  
          

              

  
  
  
  

 

 

 



Tháng một 2021 
SUNDAY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY      

1 2 
          Ngày Tết 

Trường đóng 
cửa 

  

3 4 5 6 7 8 9 
  Hồ sơ trường 

học 
  Kiểm tra 

Keystone 
Kiểm tra 
Keystone 

    

10 11 12 13 14 15 16 
              

17 18 19 20 21 22 23 
  Ngày MLK 

Trường đóng 
cửa 

      2nd qtr. kết 
thúc 

  

24 25 26 27 28 29 30 
              

31 
 

          
95 ngày             

 

 

 

 



Tháng hai 2021 
SUNDAY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY  

1 2 3 4 5 6 
              

7 8 9 10 11 12 
Trường 
đóng cửa 
  

13 

      Lịch G   Tết Nguyên Đán 
Trường đóng 
cửa 

  

14 15 16 17 18 19 20 
  Ngày tổng 

thống 
Trường đóng 
cửa 

  Lịch G       

21 22 23 24 25 26 27 
      Lịch G       

28 
   

  
  

114 ngày             

  
          

              

 

 

 



Tháng ba 2021 
SUNDAY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY  

1 2 3 4 5 6 
        Phụ huynh-

giáo viên 
Hội nghị 

    

7 8 9 10 11 12 13 
              

14 15 16 17 18 19 20 
              

21 22 23 24 25 26 27 
          3Rd qtr. kết 

thúc 
  

28 29 30 31 
   

  Nghỉ xuân 
Trường đóng 
cửa 

Nghỉ xuân 
Trường đóng 
cửa 

Nghỉ xuân 
Trường đóng 
cửa 

137 ngày     

  
          

              

 

 

 

 



Tháng tư 2021 
SUNDAY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY     

1 2 3 
        Nghỉ xuân 

Trường đóng 
cửa 

Nghỉ xuân 
Trường đóng 
cửa 

  

4 5 6 7 8 9 10 
Chủ Nhật phục 
sinh 

Nghỉ xuân 
Trường đóng 
cửa 

Hồ sơ trường 
học 

        

11 12 13 14 15 16 17 
              

18 19 20 21 22 23 24 
              

25 26 27 28 29 30 
 

          153 ngày   

  
          

              

 

 

 

 



Tháng năm 2021 
SUNDAY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY       

1 
              

2 3 4 5 6 7 8 
      AP tiếng Anh 

thi 
Kỳ thi lịch sử 
AP 

    

9 10 11 12 13 14 15 
        Eid-al-Fitr 

Trường đóng 
cửa 

    

16 17 18 19 20 21 22 

  Kiểm tra 
Keystone 

Kiểm tra 
Keystone 

  Kiểm tra 
Keystone 

Kiểm tra 
Keystone 

  

23 24 25 26 27 28 29 
  Kiểm tra 

Keystone 
Kiểm tra 
Keystone 

        

30 31           
  Ngày tưởng 

niệm 
Trường đóng 
cửa 

173 ngày         

  

 

 

 

 



Tháng sáu 2021 
SUNDAY THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY   

1 2 3 4 5 
          4th qtr. kết 

thúc 
  

6 7 8 9 10 11 12 
          Tốt nghiệp   

13 14 15 16 
  

17 18 19 

      Ngày cuối của 
trường 
  

      

20 21 22 23 24 25 26 
              

27 28 29 30 
   

              

  
          

              

  
 



Pd Khởi Kết Thời lượng Pd Khởi Kết Thời lượng
FB 7:40 FB 7:40

Nhân sự 7:50 8:05 15 Nhân sự 7:50 8:05 15
1 8:08 8:54 46 1 8:08 8:44 36

lần 2 8:57 9:43 46 lần 2 8:47 9:23 36
Cầu vượt 9:43 9:48 5 Cầu vượt 9:23 9:28
lần thứ 3 9:51 10:37 46 lần thứ 3 9:31 10:07 36
lần thứ 4 10:40 11:26 46 lần thứ 4 10:10 10:46 36

ngày 5 11:29 12:15 46 ngày 5 10:49 11:25 36
Thứ 6 12:18 1:04 46 Thứ 6 11:28 12:04 36
thứ 7 1:07 1:53 46 thứ 7 12:07 12:43 36
Thứ 8 1:56 2:42 46 Thứ 8 12:46 1:22 36

SD 2:45 368 SD 1:25 288

Pd Khởi Kết Thời lượng Pd Khởi Kết Thời lượng
FB 9:40 FB 7:40

Nhân sự 9:50 10:05 15 Nhân sự 7:50 8:05 15
1 10:08 10:38 30 1 8:08 8:44 36

lần 2 10:41 11:11 30 lần 2 8:47 9:23 36
Cầu vượt / ATT 11:11 11:16 5 Cầu vượt / ATT 9:23 9:28
lần thứ 3 11:19 11:49 30 thứ 7 9:31 10:07 36
lần thứ 4 11:51 12:22 30 Thứ 8 10:10 10:46 36

ngày 5 12:25 12:55 30 SD 10:49 144
Thứ 6 12:58 1:28 30
thứ 7 1:31 2:01 30
Thứ 8 2:04 2:34 30

SD 2:37 240

Pd Khởi Kết Thời lượng Pd Khởi Kết Thời lượng
FB 7:40 FB 7:40

Nhân sự 7:50 8:05 15 Nhân sự 7:50 8:05 15
1 8:08 8:54 46 Thứ 8 8:08 8:54 46

lần 2 8:57 9:43 46 thứ 7 8:57 9:43 46
9:43 9:48 5 Cầu vượt / ATT 9:43 9:48 5

lần thứ 3 9:51 10:37 46 Thứ 6 9:51 10:37 46
lần thứ 4 10:40 11:26 46 ngày 5 10:40 11:26 46

SD 11:29 184 SD 11:29 184

Pd Khởi Kết Thời lượng Pd Khởi Kết Thời lượng
FB 7:40 FB 7:40

Nhân sự 7:50 8:05 15 1 8:08 9:40 92
1 8:08 8:44 36 lần 2 9:43 11:15 92

lần 2 8:47 9:23 36 lần thứ 3 11:18 12:50 92
Cầu vượt / ATT 9:23 9:28 lần thứ 4 12:53 2:25 92
lần thứ 3 9:31 10:07 36
lần thứ 4 10:10 10:46 36

ngày 5 10:49 11:25 36 Choáng
Thứ 6 11:28 12:04 36 Sa thải lần thứ 10 2:28
thứ 7 12:07 12:43 36 Choáng
Thứ 8 12:46 1:22 36 Sa thải thứ 9 2:31

Tham mưu 1:25 2:10 45
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Ngày lễ

LỊ
C
H 
V
Ò
I

Tham mưu Ngày lễ Lịch trình khối

PD II

Ngày Trì hoãn 2 giờ

Ngày điện tử Ngày lễPD tôi

Một ngày Ngày lễ Về sớmCả ngày

Ngày Không ăn trưa
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