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Liên Quan Cộng Đồng
THÔNG BÁO CHO PHỤ HUYNH, NGƯỜI GIÁM HỘ, HỌC SINH, VÀ GIÁO VIÊN:
QUYỀN KHIẾU NẠI TRƯỜNG MẦM NON
Kính Gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ, Học Sinh và Giáo Viên:
Theo như Luật Giáo Dục 8235.5, quý vị được thông báo là bất cứ Chương Trình Mầm Non nào ở Tiểu Bang
California được miễn xin giấy phép phải có:
1.

Có chỗ che ngoài trời an toàn và không có hư hại

2.

Có nước uống và luôn luôn có sẵn nước uống trong ngày

3.

Nhà vệ sinh an toàn và sạch sẽ với một bàn cầu và chỗ rửa tay cho mỗi 15 trẻ nhỏ

4.

Nhà vệ sinh chỉ cho học sinh học lớp mầm non và học sinh học lớp mẫu giáo mà thôi

5.

Lúc nào cũng có người trông chừng các em nhỏ

6.

Khoảng cách bên trong và bên ngoài được giữ hay rào lại để đủ chỗ cho các em dùng bất cứ lúc nào

7.

Những thứ ở sân chơi an toàn, không có hư hại, và đúng với lứa tuổi

Nếu quý vị chọn làm đơn khiếu nại bất cứ những gì được ghi ở trên không có đạt được, khiếu nại của quý vị sẽ
được giải quyết bằng cách dùng cách thức khiếu nại đồng nhất của học khu. Một đơn khiếu nại có thể được lấy
ở văn phòng học khu, hay (download) “tải xuống” từ trang mạng của học khu, www.arusd.org. Quý vị cũng có
thể tải xuống một bản sao của mẫu đơn khiếu nại của Bộ Giáo Dục của Tiểu Bang California từ trang mạng sau
đây: http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc. Tuy nhiên, không cần phải nộp đơn khiếu nại bằng cách dùng mẫu đơn
khiếu nại của học khu hoặc mẫu đơn khiếu nại từ Bộ Giáo Dục của Tiểu Bang California.
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