
 
Vietnamese/2016-17 School Calendar                                       Approved by the BOE Junc 6, 2016   

 

Tháng 8 8, 9, 10 Ghi Danh Học 
  11-12 Hướng Dẫn các Giáo Viên Mới 
  15-23 Huyện Tu Nghiệp (tất cả các giáo viên)  
  23 Hướng Dẫn–các học sinh lớp 6 & 9  
  24 Ngày Khai Giảng 
 
 Tháng 9     5 Lễ Lao Ðộng 
  20 Chính Thức Ðiểm Danh 
 
 Tháng 10  21 Ngày Soạn Giảng  
  21 Kết thúc đợt chấm điểm kỳ một 
  24 Ngày Huyện Tu Nghiệp 
 
 Tháng 11  11 Lễ Cựu Chiến Binh 
  21 Nghỉ Bù Ngày Họp 
  22-25 Nghỉ Thu 
 
 Tháng 12  16 Ngày Soạn Giảng 
  16 Kết Thúc Học Kỳ 
   16-3/1 Nghỉ Ðông (Học Sinh) 
  19-2/1 Nghỉ Ðông (Nhân Viên) 
 
    Tháng 1     3 Ngày Huyện Tu Nghiệp 
  4 Các học sinh trở lại học 
  16 Lễ Martin Luther King, Jr.  
 
   Tháng 2      20 Lễ Tổng Thống 
   21 Ngày Huyện Tu Nghiệp 
 
 Tháng 3     17 Ngày Huyện Tu Nghiệp 
  17 Kết thúc đợt chấm điểm kỳ ba 
  20-24 Nghỉ Xuân 
 
 Tháng 4    14 Nghỉ bù ngày họp 
  17 Ngày Huyện Tu Nghiệp 
   
 Tháng 5    17 Ngày Học Cuối 
  18 Phát phiếu điểm cấp tiểu học 
  18 Ngày Soạn Giảng 
                  *19, 22 & 23 Những ngày học bù vì thời tiết khắc nghiệt 
  29 Lễ Liệt Sĩ 
        
 Tháng 6 Xem Các Giờ Hè 
  
 Tháng 7     4 Lễ Ðộc Lập 
 
Vì các cuộc đàm luận về ngân quỹ đang diễn tiến và khả năng  
trường học có thể đóng cửa trong tháng 7, 2016, lịch trình này  
có thể được tùy ý sửa đổi bởi Sở Giáo Dục và/hoặc ban điều hành.      CHÚ GIẢI LỊCH  

Trường Không Hoạt Ðộng  

Các Văn Phòng Quản Trị Ðóng Cửa - Nghỉ Học 

Ngày Huyện Tu Nghiệp - Nghỉ Học 

Nghỉ Bù Ngày Họp - Nghỉ Học 

Hướng Dẫn Giáo Viên Mới - Nghỉ Học   

Ngày Soạn Giảng  - Nghỉ Học 

CÁC GIỜ MÙA HÈ  
7:00 sáng - 5:00 chiều 
Thứ Hai - Thứ Năm 

(6 Tháng 6, 2016 - 29 Tháng 7, 2016) 

7:00 sáng - 5:30 chiều 
Thứ Hai - Thứ Năm 

(5 Tháng 6, 2017 - 28 Tháng 7, 2017) 
 

CÁC KỲ CHẤM ÐIỂM 

24 Tháng 8 - 21 Tháng 10 
24 Tháng 10 - 16 Tháng 12 

4 Tháng 1 - 17 Tháng 3 
27 Tháng 1 - 17 Tháng 5 

THÁNG 7, 2016     THÁNG 8, 2016     THÁNG 9, 2016   

THÁNG 10, 2016   THÁNG 11, 2016   THÁNG 12, 2016   

THÁNG 1, 2017    THÁNG 2, 2017     THÁNG 3, 2017  

THÁNG 4, 2017    THÁNG 5, 2017     THÁNG 6, 2017   

THÁNG 7, 2017    

THÁNG  NGÀY   

Niên Lịch Phụ Huynh‐Giêo Viên
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Hoà Sô Hoïc Sinh vaø Quyeàn Phuï Huynh 
THOÂNG BAÙO QUYEÀN LÔÏI GIAÙO DUÏC GIA ÑÌNH  
VAØ ÑAÏO LUAÄT (FERPA) QUYEÀN HAÏN THOÂNG BAÙO 
TRÖÔØNG COÂNG LAÄ P WICHITA 

 
Quyeàn lôïi  giaùo  duïc Gia Ñình vaø ÑAÏO Luaät  (FERPA) cung öùng cho phuï huynh vaø 
hoïc sinh treân 18 tuoåi (hoïc sinh hôïp leä) nhöõng quyeàn ñöôïc  THAM KHAÛO hoà sô giaùo 
duïc cuûa caù nhaân hoïc sinh. Nhöõng quyeàn lôïi naøy ñaõ ñöôïc lieät keâ beân döôùi: 

 
1. COÙ QUYEÀN KIEÅM SOAÙT VAØ KIEÅM DUYEÄT HOÀ SÔ GIAÙO DUÏC CUÛA HOÏC 
SINH TRONG VOØNG 45 NGAØY KEÅ TÖØ NGAØY NOÄP ÑÔN YEÂU CAÀU CHO SÔÛ 
GIAÙO DUÏC. Phuï huynh vaø hoïc sinh caàn noäp ñôn cho hieäu tröôûng cho bieát caùc hoà sô 
naøo muoán kieåm soaùt. Hieäu tröôûng seõ theo ñoù maø saép ñaët cho kieåm duyeät hoà sô vaø 
thoâng baùo cho phuï huynh hoaëc hoïc sinh hôïp leä bieát veà thôøi gian vaø nôi choán nôi caùc 
hoà sô coù theå ñöôïc kieåm duyeät. 

 
2. COÙ QUYEÀN YEÂU CAÀU THAY ÑOÅI CAÙC CHI TIEÁT MAØ PHUÏ HUYNH HOÏC 
SINH NGHÓ LAØ ÑAÕ GHI SAI HOAËC BÒ THIEÁU SOÙT. Phuï huynh hoaëc hoïc sinh coù 
quyeàn yeâu caàu  tröôøng coâng laäp Wichita söûa ñoåi hay boå tuùc caùc chi tieát maø hoïc thaáy  
laø ñaõ ñöôïc ghi sai hay bò thieáu soùt. phuï huynh hoaëc hoïc sinh neân gôûi thö tôùi hieäu 
tröôûng, cho bieát roõ raøng phaàn cuûa hoà sô maø mình muoán ñöôïc söûa ñoåi, vaø giaûi thích taïi 
sao bò sai vaø thieáu soùt. Neáu nhaø tröôøng khoâng chaáp thuaän nhö ñaõ ñöôïc yeâu caàu bôûi 
phuï huynh hoaëc hoïc sinh, tröôøng hoïc caàn phaûi giaûi thích lyù do vaø chæ daãn caùch noäp 
ñôn khieáu naïi theo yeâu caàu. Theâm thoâng tin veà caùc thuû tuïc xeùt xöû seõ ñöôïc cung caáp 
cho phuï huynh hoaëc hoïc sinh hôïp leä khi ñöôïc thoâng baùo veà quyeàn haïn tôùi moät buoåi 
xeùt xöû. 

 
3. COÙ QUYEÀN TÖØ CHOÁI VIEÄC NHAØ TRÖÔØNG PHOÅ BIEÁN CAÙC HOÀ SÔ LYÙ 
LÒCH CAÙ NHAÂN CUÛA HOÏC SINH TAÏI TRÖÔØNG, TRÖØ TRÖÔØNG HÔÏP NHAØ 
TRÖÔØNG CAÀN PHOÅ BIEÁN HOÀ SÔ THEO NHÖ LUAÄT PHAÙP QUI ÑÒNH (ÑAÏO 
LUAÄT- FERPA). Moät tröôøng hôïp ngoaïi leä, ñöôïc tieát loä maø khoâng caàn xin pheùp, laø 
caùc hoà sô hoïc vaán maø hoïc sinh coù, ñöôïc tieát loä cho nhaân vieân nhaø tröôøng theo luaät 
ñònh. Nhaân vieân nhaø tröôøng laø nhöõng ngöôøi laøm cho sôû giaùo duïc nhö moät giaùm hieäu, 
giaùm hoïc, giaùo chöùc, hay nhaân vieân phuï taù (goàm caû y taù vaø  nhaân vieân giöõ an ninh 

TRÖÔØNG HOÏC LIEÂN LAÏC VÔÙI CAÙC PHUÏ HUYNH KHOÂNG ÑÖÔÏC QUYEÀN GIÖÕ 

CON (CHÍNH SAÙCH 5503) 
Caùc phuï huynh khoâng ñöôïc quyeàn giöõ con cuõng seõ coù cô hoäi ñeå ñöôïc thoâng baùo vaø tham 
gia trong vieäc hoïc haønh cuûa con em hoï nhö caùc phuï huynh ñöôïc quyeàn giöõ con, tröø khi 
tröôøng hoïc ñaõ ñöôïc cung caáp vôùi chöùng côù nhö giaáy leänh cuûa toøa aùn, quy cheá tieåu bang, 
hoaëc luaät phaùp baét buoäc lieân quan tôùi caùc vaán ñeà nhö ly dò, ly thaân, hoaëc quyeàn giöõ con 
bò thu hoài. Giaáy yeâu caàu cuûa phuï huynh caàn phaûi noäp cho hieäu tröôûng tröôøng maø con em 
hieän ñang theo hoïc. Maãu yeâu caàu caàn phaûi bao goàm teân, hoï vaø ñòa chæ cuûa hoïc sinh, teân, 
hoï vaø ñòa chæ cuûa caû hai phuï huynh, vaø maãu naøy caàn phaûi ñöôïc phuï huynh ñang yeâu caàu 
kyù. Maãu yeâu caàu naøy caàn phaûi gia haïn haøng naêm hoaëc khi hoïc sinh ñoåi tröôøng. 

 
Phuï huyunh ñöông ñôn cuõng coù theå yeâu caàu raèng taát caû caùc thoâng tin ñöôïc phaùt ra bôûi 
tröôøng hoïc (caùc baûn tin, nhöõng thoâng baùo veà caùc traùch nhieäm ñaëc bieät, caùc thoâng baùo kyû 
luaät, v.v...) cuõng ñöôïc caâáp. Ñeå khôûi ñaàu yeâu caàu naøy, phuï huynh ñöông ñôn coù theå ñöôïc 
yeâu caàu ñeå cung caáp moät ñòa chæ cuûa mình, phong bì coù daùn tem saün gôûi tôùi tröôøng. 
Nhöõng saép xeáp ñoù coù theå thöïc hieän ñöôïc bôûi phuï huynh vaø hieäu tröôûng tröôøng hoïc. 

THOÂNG BAÙO PHOÅ BIEÁN LYÙ LÒCH CAÙ NHAÂN. FERPA yeâu caàu raèng caùc Tröôøng 
Coâng Laäp Wichita, vôùi moät vaøi ngoaïi leä, thu giaáy öng thuaän tröôùc khi tieát loä caùc chi tieát 
caù nhaân töø caùc hoà sô giaùo duïc cuûa con em. Tuy theá, tröôøng quaän coù theå tieát loä caùc lyù    
lòch caù nhaân trong “soå danh baï” thích hôïp ñaõ ñöôïc chæ ñònh maø khoâng caàn phaûi coù giaáy 
öng thuaän, tröø khi quí vò ñaõ baùo cho quaän bieát ñeå khoâng tieát loä caùc chi tieát caù nhaân cuûa 
con em treân danh baï hoïc sinh. Chuû ñích cuûa soå danh baï laø cho pheùp tröôøng quaän bao 
goàm thoâng tin naøy töø caùc hoà sô giaùo duïc cuûa con em vaøo trong moät coâng boá cuûa tröôøng. 
Nhöõng coâng boá naøy bao goàm, nhöng khoâng giôùi haïn, nhö caùc baûn tin tröôøng hoïc, caùc 
danh baï ñieän thoaïi tröôøng, caùc coâng boá cuûa tröôøng quaän, treân Internet, caùc chöông trình 
truyeàn hình cuûa quaän, caùc tieát muïc/baûng phaân coâng, caùc saùch brochure veà hoaït ñoäng, vaø 
nhöôïïng cho caùc nhaø baùo chí ñeà caäp tôùi caùc hoaït ñoäng, caùc buoåi phaùt thöôûng, caùc cuoäc thi 
ñaáu, v.v... cuûa tröôøng hoïc vaø coäng ñoàng. Tröôøng quaän ñaõ chæ ñònh nhöõng thoâng tin nhö 
sau cho soå danh baï hoïc sinh cho naêm 2016-17: 

cho tröôøng); moät ngöôøi laøm trong ban giaùo duïc; moät ngöôøi hay moät coâng ty coù hôïp 
ñoàng vôùi tröôøng hoïc (goàm caû luaät sö, ngöôøi kieåm soaùt  soå saùch, nhaân vieân y teá hay y 
só chuyeân khoa); hoaëc phuï huynh, hoïc sinh ñang laøm trong caùc ban nhö: ban traät töï, 
ban hoøa giaûi, hay giuùp nhaân vieân vaên phoøng cuûa tröôøng khaùc hoaøn taát coâng vieäc cuûa 
hoï. Moät nhaân vieân nhaø tröôøng coù trình ñoä chuyeân moân hôïp phaùp khi caàn vaãn coù theå 
kieåm tra hoà sô caù nhaân cuûa hoïc sinh taïi tröôøng hoïc ñeå hoaøn taát nghieäp vuïï cuûa mình. 
Khi ñöôïc yeâu caàu, quaän tieát loä caùc hoà sô giaùo duïc maø khoâng öng thuaän tôùi caùc vieân 
chöùc cuûa tröôøng quaän khaùc trong vieäc maø moät hoïc sinh tìm hoaëc coù yù ñònh ñeå ghi 
danh, hoaëc nôi hoïc sinh ñaõ ghi danh hoïc neáu vieäc tieát loä laø cho muïc ñích coù lieân quan 
tôùi vieäc ghi danh hoaëc chuyeån tröôøng cuûa hoïc sinh. 

Teân cuûa hoïc sinh Ngaøy sinh 
Teân cuûa phuï huynh/giaùm hoä Ñòa chæ 
nhaø 
Soá ñieän thoaïi nhaø 
Ñòa chæ e-mail cuûa hoïc sinh ôû 
tröôøng 

Tröôøng vaø caáp lôùp Ngaøy ñi hoïc 
Hình chuïp, video hoaëc digital Caùc 
hoaït ñoäng ngoaïi khoùa 
Caùc keát quaû danh döï, khen thöôûng, thi ñua 
Chieàu cao vaø söùc naëng cuûa vaän ñoäng vieân 

 

4. COÙ QUYEÀN NOÄP ÑÔN KHIEÁU NAÏI TAÏI BOÄ GIAÙO DUÏC HOA KYØ VEÀ 
NHÖÕNG VI PHAÏM CAÀN XEÙT LAÏI CUÛA TRÖÔØNG COÂNG LAÄP WICHITA 
CHIEÁU THEO ÑAÏO LUAÄT (FERPA). Teân vaø ñòa chæ cuûa vaên phoøng xeùt xöû luaät 
PERPA naøy laø: 

 
Family Policy Compliance Office - U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, S.W. - Washington, D.C. 20202-4605 

HOÀ SÔ GIAÙO DUÏC LAØ GÌ? 
Hoà sô giaùo duïc laø nhöõng hoà sô ñaõ ñöôïc ñònh roõ raèng (1) coù lieân heä tröïc tieáp tôùi moät 
hoïc sinh; vaø (2) ñöôïc duy trì bôûi moät cô sôû giaùo duïc hoaêëc moät cô quan hoaëc bôûi moät 
nhoùm ñaïi dieän cho sôû giaùo duïc hoaëc cô quan ñoù. Nhöõng hoà sô naøy bao goàm caùc ñieàu 
nhö (1) caùc maãu ñaùnh giaù vaø saép xeáp cho caùc chöông trình giaùo duïc ñaëc bieät hoaëc 
huaán luyeän ñaëc bieät; (2) lyù lòch caù nhaân vaø söùc khoûe (teân, ñòa chæ, ngaøy sinh, caùc caâu 
laïc boä vaø caùc hoaït ñoäng tröôøng hoïc, caùc tình traïng söùc khoûe ñaëc bieät, v.v...); (3) ñieåm 
hoïc vaø caùc hoà sô ñi hoïc cuûa con em; (4) caùc thoâng tin veà gia ñình (nhö teân cuûa caùc 
phuï huynh vaø ngheà nghieäp); (5) moät baûn lieät keâ veà nhöõng ngöôøi thaáy hoà sô cuûa ñöùa 
treû. 

Soå danh baï laø moät thoâng tin thoâng thöôøng ñöôïc cho laø khoâng laøm haïi hoaëc khoâng xaâm phaïm 
tôùi quyeàn tö nhaân neáu ñaõ ñaêng, ñoàng thôøi cuõng coù theå ñöôïc tieát loä cho caùc toå chöùc beân   
ngoaøi maø khoâng caàn phaûi coù söï öng thuaän baèng giaáy vieát cuûa phuï huynh. Caùc toå chöùc beân 
ngoaøi bao goàm, nhöng khoâng giôùi haïn tôùi, nhö caùc coâng ty saûn xuaát nhaãn ñeo tay cuûa hoïc 
sinh hoaëc coâng ty in caùc saùch nieân giaùm. Theâm vaøo ñoù, hai luaät lieân bang (20 U.S.C. § 7908, 
nhö ñaõ ñöôïc boå sung bôûi Ñaïo Luaät Khoâng Moät Treû Naøo Ñöôïc Boû Rôi, vaø 20 U.S.C. § 503) 
ñoøi hoûi caùc cô quan giaùo duïc ñòa phöông (LEAs) ñeå cung öùng nhaân vieân tuyeån binh lính, 
neáu ñöôïc yeâu caàu, vôùi ba phaàn treân soå danh baï hoïc sinh - teân, ñòa chæ, vaø soá ñieän thoaïi - tröø 
khi phuï huynh ñaõ baùo cho LEAs bieát raèng hoï khoâng muoán caùc thoâng tin cuûa hoï tieát loä tröø 
khi ñöôïc söï öng thuaän baèng giaáy vieát cuûa hoï tröôùc ñoù. 
khoâng muoán caùc thoâng tin cuûa mình ñaêng treân soå danh baï, hoï caàn phaûi ñeä trình moät maãu 
Yeâu Caàu Khoâng Ñaêng Treân Soå Danh Baï cho tröôøng maø hoïc sinh ñoù ñang theo hoïc vaøo ôû 
ñaàu nieân hoïc hoaëc vaøo ôû luùc hoïc sinh ghi danh xin hoïc. Caùc tröôøng hoïc coù traùch nhieäm cho 
moãi maãu yeâu caàu vaøo trong Heä Thoáng Lyù Lòch Hoïc Sinh vaø duy trì moïi maãu yeâu caàu trong 
moät hoà sô chính. Caùc yeâu caàu seõ ñöôïc kieåm duyeät theo thöù töï tôùi tröôùc kieåm duyeät tröôùc. 
Caùc phuï huynh, caùc giaùm hoä, hoaëc caùc hoïc sinh hôïp leä coù theå öng thuaän cho ñaêng caùc thoâng 
tin cuûa mình treân soå danh baï baèng caùch kyù Maãu Öng Thuaän Coâng Boá. Muoán bieát theâm chi 
tieát, xin goïi Pupil Accounting ôû soá (316) 973-4498. 

 

Ñaõ duyeät laïi: Thaùng 6, 2016 

 

 
MOÁI BAÁT BÌNH CUÛA HOÏC SINH 
Quyeàn giaùo duïc cuûa hoïc sinh ñoàng thôøi cuõng ñöôïc baûo veä bôûi Chính Saùch Hoïc Sinh Baát 
Bình. Muoán tham khaûo chính saùch naøy, xin goïi tröôøng hoïc cuûa con em. P1468 

 
PHUÏ HUYNH VÔÙI KHUYEÂÁT TAÄT 
Baát cöù phuï huynh taøn taät naøo caàn nhöõng saép xeáp ñaëc bieät ñeå tham gia trong caùc b 
hoïp phuï huynh, v.v..., xin goïi cho tröôøng tröôùc ñeå coù theå ñöôïc saép xeáp. 
 
Nếu quý vị muốn đọc bản dịch bằng tiếng Việt hoặc bất cứ thông tin nào liên 
quan đến vấn đề học tập của con em mình bằng tiếng Việt, xin vui lòng gọi văn 
phòng trường của con em mình đang theo học.  
 

 

Các Trường Công Lập Wichita không phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật 
khi nhập học, truy cập, điều trị hoặc việc làm trong các chương trình hoặc các 
hoạt động của trường. Ðiều phối viên ADA/Mục 504 USD 259 chịu trách 
nhiệm trong việc đảm bảo các huyện tuân thủ với các yêu cầu không phân biệt 
đối xử trong phần 35,107 của Bộ Tư pháp quy định và các quy định của Mục 

® 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973. Thông tin liên quan đến các Đạo Luật 
Mỹ với Khuyết Tật và Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973 là có sẵn từ 
điều phối viên ADA/504 tại 973-4420 hoặc 973-4650. 
Tröôøng Coâng Laäp Wichita khoâng phaân bieät treân caên baûn chuûng toäc, maøu da, 
toå toâng, quoác goác, toân giaùo, phaùi tính, taøn taät/baát löïc, tuoåi taùc, hieän traïng cöïu 
chieán binh, hoaëc baát kyø söï phaân loaïi naøo ñöôïc luaät phaùt baûo veä. Nhöõng ai coù 
thaéc maéc coù theå lieân laïc Giaùm Ñoác Title IX/ADA/Nhaân vieân Ñieàu Phoái 
Section 504 cuûa Tröôøng Quaän cho caùc ngöôøi lôùn ôû soáá 316-973-4420, hoaëc 
Nhaân Vieân Ñieàu Phoái Section 504 cho caùc hoïc sinh ôû soá 316-973-4650, 201 
N. Water, Wichita, KS 67202. 
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TRÖÔØNG HÔÏP THÔØI TIEÁT XAÁU 
Thænh thoaûng, thôøi tieát xaáu ñoøi hoûi tröôøng cho nghæ hoïc. Quaän thoâng baùo cho taát caû caùc ñaøi truyeàn hình
vaø ñaøi phaùt thanh veà vieäc tröôøng cho nghæ hoïc vì lyù do thôøi tieát xaáu vaø phuï huynh vaø hoïc sinh chòu traùch
nhieäm theo doõi treân caùc ñaøi keå treân ñeå nghe thoâng baùo. Tröôøng hôïp bò baõo tornado ñe doïa, moãi tröôøng
hoïc seõ thi haønh caùc thuû tuïc an toaøn cho caùc hoïc sinh vaø caùc nhaân vieân tröôøng hoïc. Muoán lieân laïc ñöôøng
daây thôøi tieát, xin goïi 973-4259. 

ÑOÅI ÑÒACHÆ HOAËC SOÁ ÑIEÄNTHOAÏI 
Moïi thay ñoåi veà ñòa chæ hoaëc soá ñieän thoaïi caàn phaûi ñöôïc baùo caùo cho tröôøng hoïc cuûa con 

VAÉNGMAËT
Neáu con em vaéng maët vì lyù do ñau oám, heïn baùc só, v.v..., xin thoâng baùo cho vaên 
phoøng tröôøng hoïc.


