NHÀ TRƯỜNG QUẬN CAM
THÔNG BÁO LIÊN QUAN VỀ NỘI QUI HỌC SINH
CHO NIÊN KHÓA 2012-2013
__________________________________________
Tên Thầy Giáo (xin viết hoa)

_______________________
Lớp

_______________________________________________________________________
Trường
Nhằm mục đích tiết kiệm tiền và giúp môi trường, nhà trường sẽ không phân phát các bản Nội Qui Học Sinh. Quý
vị phụ huynh có thể vào mạng website để xem bản nội qui điện tử trên mạng của trường Huyện sau đây :
https://www.ocps.net/SiteCollectionDocuments/Docs%20Continually%20Updated/Code%20of%20Conduct.pdf.
Nếu quý vị cần bản tài liệu Nội Qui, xin làm ơn đánh dấu vào ô dưới đây , ký tên và hoàn trả đơn này và chúng tôi
sẽ đưa bản Nôi Qui này cho con em quý vị mang về nhà. Thêm vào đó, các bản nội qui đều có sẵn tại văn phòng
nhà trường và tại Trung tâm Giáo duc Ronald Blocker tọa lạc tại 445 W Amelia St, Orlando, FL 32801. Giờ làm của
Trung Tâm Giáo Dục Ronald Blocker từ thứ Hai – thứ Sáu, 7:30 sáng đến 4:30 chiều. Bản Nội qui có thể lấy miễn
phí tại Trung Tâm Giáo dục Ronald Blocker theo sự đòi hỏi.
Về trường trung học và trung cấp, trường Công lập Quận Cam (OCPS) kẻm theo một danh sách các nhóm sinh họat,
các cơ quan, các nhóm thể thao và các sinh họat khác của nhà trường gồm có thông tin liên lạc các người bảo trợ và
bất cứ ngày hết hạn tham gia vào các sinh họat đó. Các danh sách này cũng sẽ cập nhật hóa trên mạng của mỗi
trường trung cấp và trung học và bản viết cũng có thế lấy tại văn phòng ghi danh của nhà trường..
Bản Nôi Qui này đã được làm để giúp con em quý vị nhận được sự tối đa lợi ích từ sư giáo dục của các em. Bản
Nội qui về Internet trong bản nội qui này cung cấp sự hướng dẫn cho các em học sinh chấp nhận khi dùng hệ thống
mạng của trường OCPS.
Nhà trường cần sự giúp đỡ và hợp tác của quý vị. Xin quý vị đọc và thảo luận bản Nôi qui này với con em quý vị.
Nếu quý vị muốn có bản nội qui , xin làm ơn ký tên vào đơn này và hoàn trả lại cho nhà trường. Đơn này sẽ giữ
trong hồ sơ của các em.

KHÔNG HOÀN TRẢ BẢN ĐƠN NÀY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CON EM QUÝ VỊ KHÔNG
CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC ĐIỀU LỆ NỘI QUI HAY CÁC TRÁCH NHIỆM MẤT HAY HƯ
HỎNG TÀI SẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG OCPS.
□ Xin quý vị làm ơn đánh dấu vào ô này nếu quý vị muốn bản in Nội qui Học sinh niên khóa 2012-2013
_________________________________ _____________________________ _____________
Viết hoa tên học sinh
Chữ ký học sinh
Ngày
_________________________________ _____________________________ _____________
Viết hoa tên Phụ huynh/Giám hộ
Chữ ký Phụ huynh
Ngày
Là phụ huynh, Quyền lợi Già d8ình Giáo Dục và Đạo luật riêng tư (trong điều khoản 1 của bản Nội Qui Học sinh)
cho phép quý vị một số quyền với sự tôn trọng về hồ sơ học vấn của con em quý vị. Nếu quý vị không muốn nhà
trường tiết lộ các thông tin về con em quý vị, xin liên lạc nhà trường để hoàn tất bản đơn thích hợp.

