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TIÊU ĐỀ CỦA QUI ĐỊNH:  Tiếp Nhận Học 
Sinh Vô Gia Cư  

MÃ SỐ: JFABD – R   
Tucson, Arizona 

 
QUI ĐỊNH CHÍNH SÁCH 
(POLICY REGULATION) 

MỤC TIÊU CỦA BAN: Dẫn Đầu về Kết Quả 
Học Tập  

 
Tiếp Nhận  
 
Trường mà học sinh vô gia cư lựa chọn phải tiếp nhận ngay học sinh đó, ngay cả khi 
em này không thể nộp các hồ sơ thường được yêu cầu trong thủ tục ghi danh xin theo 
học, thí dụ như hồ sơ học tập trước đây, hồ sơ chích ngừa, bằng chứng về nơi cư ngụ, 
giấy khai sinh, hoặc giấy tờ khác. Trường mới phải thông báo ngay cho phụ huynh/cơ 
quan biết học sinh đó có quyền tiếp tục học tại trường mà em đã theo học trong thời 
gian gần đây nhất và em sẽ được cung cấp phương tiện đưa đón. 
 
Trường nơi học sinh đó ghi danh theo học phải liên lạc ngay với trường em đã theo học 
trong thời gian gần đây nhất để lấy các hồ sơ học tập, y tế, và các hồ sơ khác có liên 
quan.    
 
Nếu học sinh cần chích ngừa, hoặc lấy hồ sơ chích ngừa hoặc hồ sơ y tế, trường tiếp 
nhận học sinh đó phải giới thiệu ngay cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh này 
liên lạc với y tá của trường để chích ngừa các mũi cần thiết, hoặc lấy hồ sơ chích ngừa 
hoặc hồ sơ y tế. 
 
Các Trường Hợp Tranh Chấp về Tiếp Nhận Học Sinh   
 
Nếu phát sinh tranh chấp trong việc lựa chọn trường hoặc ghi danh vào một trường:   

 học sinh đó sẽ được tiếp nhận ngay vào trường mà em muốn ghi danh theo 
học, tùy thuộc vào kết quả giải quyết tranh chấp đó;   

 cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đó sẽ nhận được một văn bản thông 
báo về quyết định của trường liên quan tới việc chọn trường hoặc ghi danh theo 
học, trong đó cho biết quyền của cha mẹ, người giám hộ, hoặc học sinh trong 
việc kháng cáo quyết định đó;  

 học sinh, cha mẹ, hoặc người giám hộ sẽ được giới thiệu tới gặp liên lạc viên 
dành cho các học sinh vô gia cư, Giám Đốc Ban Dịch Vụ Cộng Đồng của 
Trường. Vị Giám Đốc này sẽ tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp một cách 
nhanh chóng nhất ở mức có thể được sau khi nhận được thông báo về tranh 
chấp; và  

 trong trường hợp là thanh thiếu niên không có người lớn giám hộ, liên lạc viên 
cho học sinh vô gia cư, Giám Đốc Ban Dịch Vụ Cộng Đồng của Trường sẽ bảo 
đảm rằng học sinh đó được tiếp nhận ngay vào trường trong thời gian chờ 
quyết định giải quyết tranh chấp. 
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Quyết Định Ghi Danh Theo Học  
 

• Nhân viên văn thư/nhân viên văn phòng sẽ liên lạc ngay với liên lạc viên dành 
cho học sinh vô gia cư, Giám Đốc Ban Dịch Vụ Cộng Đồng của Trường để xác 
định xem học sinh này có thuộc diện qui định của đạo luật McKinney Vento hay 
không.   

• Chỉ có liên lạc viên đó sẽ hướng dẫn những việc trường cần phải thực hiện khi 
học sinh được ghi danh vào học theo diện McKinney Vento.   
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