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Sổ Tay Phụ Huynh và 

Học Sinh 

2021-2022 

Trường Tiểu Học Linwood  
1654 S. Hydraulic 

Wichita, Kansas  67211 

316-973-8100 

Fax 316-973-8110 

Giờ làm việc: 9:00 sáng – 4:10 chiều 
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Chào Mừng 
Nhân viên Trường Tiểu học  

Linwood hân hoan chào đón 

quý vị. Chúng tôi muốn tất cả 

trẻ em thành công trong học 

tập vì tiềm năng học tập của mỗi trẻ sẽ được 

phát triển trong môi trường phong phú của 

Linwood. 

 --Todd Sanchez, Hiệu Trưởng  

Sứ Mệnh của Trường Tiểu Học Linwood  

Trường Tiểu học Linwood cung cấp môi trường an toàn bằng 

cách tạo điều kiện cho các mối quan hệ tích cực với học sinh và 

gia đình để truyền cảm hứng cho người học lâu dài. 

Tầm Nhìn của Trường Tiểu Học Linwood  

Chúng tôi luôn nỗ lực để tất cả học sinh có được sự độc lập và tư 

duy phản biện bằng cách thu hút người học tham gia vào những 

trải nghiệm giáo dục nghiêm túc và phù hợp để thúc đẩy sự phát 

triển về học tập, thể chất và cảm xúc. 

VẮNG HỌC/ĐI TRỄ 

Đi học đúng giờ và không được nghỉ học trừ trường hợp thật 

cần thiết là việc rất quan trọng đối với trẻ. Nếu trẻ phải nghỉ 

học hoặc đi học trễ, chúng tôi yêu cầu quý vị gọi cho nhà 

trường theo số 973-8100. Đi trễ được định nghĩa là đến từ 9:00 

đến 10:30 buổi sáng hoặc ra về từ 2:30 đến 4:10 buổi chiều. 

Luật tiểu bang quy định rằng khi trẻ vắng mặt không phép ba 

ngày liên tiếp hoặc năm ngày cộng dồn , nhà trường sẽ liên lạc 

với phụ huynh. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi; 

chúng tôi phải thông báo cho DCF. Không ai ra về sau 3:45 

chiều. Đúng giờ! Ở lại học cả ngày! 

    

THUỐC  

Thuốc chỉ có thể được cho uống ở trường với giấy xác 

nhận có chữ ký của bác sĩ và phụ huynh. Việc này áp 

dụng cho cả thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn (như: 

Tylenol, thuốc ho, thuốc nhỏ mắt, v.v.) Vui lòng liên hệ 

với y tá của chúng tôi để lấy giấy liệt kê tên 

thuốc. Học sinh mắc bệnh truyền nhiễm hoặc 

lây truyền sẽ KHÔNG được vào học. Học sinh 

phải Hết Sốt trong 24 giờ trước khi trở lại 

trường. 

KHÁM NHA KHOA 

Học sinh nên đến gặp nha sĩ ít nhất mỗi năm một lần và 

nên nộp Thẻ Chăm sóc Nha khoa có chữ ký của nha sĩ. 

Những học sinh không nộp thẻ này sẽ được khám sàng 

lọc răng tại trường. Việc khám sàng lọc này không nên 

thay thế việc khám nha tại phòng khám nha sĩ. 

GIỜ LÀM VIỆC 

Giờ Học: 9:00 sáng - 4:10 chiều. Thời gian đón 

học sinh từ 8:45 - 9:00 sáng. Các lớp PreK, Mẫu 

Giáo, 1 và 2 sẽ ở phía trước của trường. Các lớp 3, 

4 và 5 sẽ ở phía nam. 

Bữa sáng tại Linwood sẽ được tổ chức trong lớp 

học bắt đầu từ 8:50 sáng khi cửa mở. 

Nếu con quý vị ở trên sân trường trước thời gian 

đó sẽ không có người giám sát chúng. 

Trẻ em tiểu học ở một mình là không hợp pháp, 

chúng tôi có nghĩa vụ báo cáo cho Sở Cảnh sát 

Wichita vì lý do an toàn. 

Trẻ em không được có mặt ở sân trường trước 

8:45! 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĂN SÁNG VÀ ĂN TRƯA 
 

Bữa sáng và bữa trưa năm nay lại MIỄN PHÍ cho tất cả 

học sinh. Chúng tôi vẫn yêu cầu quý vị điền đơn đăng 

ký bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá trực tuyến. Đơn này 

còn dùng để xác định tính đủ điều kiện nhận miễn phí / 

giảm giá cho những việc khác. 

BÁO CÁO TIẾN BỘ HỌC SINH 
Báo cáo Tiến bộ: 

Báo cáo Tiến bộ của học sinh sẽ có trên ParentVue 

vào cuối mỗi giai đoạn chín tuần của chương trình 

học. Vui lòng gọi cho văn phòng nếu quý vị cần hỗ 

trợ trong truy cập các thông tin này. 

Họp Phụ huynh - Giáo viên: 

Chúng tôi sẽ tổ chức hai cuộc họp phụ huynh-giáo 

viên trong năm. Quý vị sẽ có thể chọn họp trực tuyến 

(virtual) hoặc họp trực tiếp. Vào thời điểm họp, 

chúng tôi yêu cầu quý vị phải cho con mình tham dự 

cuộc họp. 

Các cuộc họp bổ sung có thể được tổ 

chức theo yêu cầu của giáo viên hoặc 

phụ huynh. 

HỒ SƠ CHÍCH NGỪA 
 

Trường Công lập Wichita yêu cầu, Luật pháp Kansas 

cũng vậy, rằng học sinh mới phải được chủng ngừa 

trước khi được phép bắt đầu đi học. Theo luật, quý vị 

phải xuất trình Giấy Chứng nhận Tiêm chủng (mẫu 

KCI) có chữ ký cho viên chức của trường. Vì cần vài 

tháng để hoàn thành lịch chủng ngừa, mẫu KCI đầu 

tiên có thể chỉ cho biết rằng việc chủng ngừa đã bắt 

đầu. 
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                   AN TOÀN HỌC SINH 

            ĐẾN TRƯỜNG VÀ VỀ NHÀ 
Chúng tôi luôn quan tâm đến sự an toàn của học sinh khi đến 

trường và từ trường về nhà. Phụ huynh và học sinh nên thảo 

luận về các quy trình an toàn sau: 

 Băng qua đường hoặc đi qua góc đường 

 Trẻ em không nên đi bộ trong bãi đậu xe mà không có người 

lớn đi kèm 

 Không đi giữa các xe để bước vào chiếc xe đang dừng trên 

đường. 

 Đi bộ trên vỉa hè mọi lúc mọi nơi có thể 

 Về thẳng nhà sau giờ tan học. 

 Nếu con quý vị chưa có mặt ở nhà trong một 

khoảng thời gian hợp lý sau khi tan học, vui lòng 

thông báo cho nhà trường ngay lập tức. Học sinh 

lớp 3, 4 hoặc 5 muốn đạp xe đến trường đều phải trao đổi với 

giáo viên của mình. Nhà trường không chịu trách nhiệm về 

việc xe đạp bị mất hoặc bị đánh cắp. 

 Trong giờ tan học, vui lòng chờ con đến với mình thay vì đến 

tìm ở các lớp học của chúng tôi. 

TRANG PHỤC HỌC SINH 
Cha mẹ nên cho con đến trường với trang phục chỉnh tề. Một 

vàichi tiết trên quần áo có thể không được chấp nhận nếu chúng 

gây gián đoạn việc học. Hiệu trưởng và / hoặc giáo viên sẽ tư 

vấn cho học sinh. Những chi tiết đó  bao gồm, nhưng 

không giới hạn ở: 

 Mũ, mũ lưỡi trai, băng đô vải  và các đồ đội đầu 

khác. 

 Áo lộ vùng kín 

 Màu tóc quá nỗi 

 Áo thun quảng cáo các sản phẩm rượu hoặc thuốc 

lá. 

 Quần áo có ngôn ngữ hoặc cử chỉ không phù hợp. 

 Trang phục gắn với băng đảng hoặc biểu tượng băng 

đảng. 

 Bất cứ điều gì làm gián đoạn môi trường học tập. 

Ngoài ra, vui lòng xem xét thời tiết bên ngoài khi mặc 

quần áo cho con  đến trường. Hãy nhớ đem áo khoác 

ĐỊA CHỈ và SỐ ĐIỆN THOẠI 
Văn phòng trường cần có địa chỉ hiện tại, số điện 

thoại, tên và số điện thoại khẩn cấp của mỗi học sinh 

cho những trường hợp khẩn cấp. Điều này rất quan 

trọng.  Vui lòng liên hệ với văn phòng trường khi có 

bất kỳ thay đổi nào trong năm. 

 

Nhà trường sẽ không thông báo tình hình học sinh qua 

điện thoại cho bất kỳ ai không có trong danh bạ khẩn 

cấp. Chúng tôi phải có thông tin bằng văn bản. Vui 

lòng cập nhật số liên lạc khẩn cấp của quý vị trong 

suốt cả năm nếu cần. 

 

MẤT và TÌM THẤY 
Đồ vật mất và được tìm thấy được giữ ở trường. Vui lòng 

khuyến khích con mình kiểm tra khu vực này xem chúng có bị 

mất thứ gì không. Vui lòng đánh dấu rõ ràng từng đồ vật mà 

con quý vị mang đến trường. Những thứ bị mất và được tìm 

thấy sẽ được bỏ vào cuối mỗi 9 tuần. 

TÌNH NGUYỆN 
Hãy Là một Tình nguyện viên của Trường 

Tình nguyện viên của trường là một phần quan trọng của 

ĐỘI Linwood. Chúng tôi cần tình nguyện viên dạy 

kèm, cố vấn, làm dự án, chuyến đi thực tế, v.v. Hãy liên 

hệ với văn phòng để tìm hiểu thêm. 

SITE COUNCIL 
Linwood Site Council bao gồm phụ huynh, đại diện và nhân 

viên cộng đồng và doanh nghiệp. Hội đồng đưa ra ý kiến và hỗ 

trợ cho ban quản trị và nhân viên để mang lại lợi ích cho tất cả 

học sinh. Các cuộc họp diễn ra cởi mở và phụ huynh được 

khuyến khích tham dự. 

         HỌC SINH RA VỀ SỚM TRONG NGÀY 

HỌC 

Nếu một học sinh ra về sớm trong ngày, học sinh 

phải đến văn phòng cùng một người lớn để làm 

thủ tục ra về. Giáo viên sẽ không giao học sinh 

cho bất kỳ ai tại lớp học. KHÔNG học sinh nào 

được cho về với một người không có tên trong danh 

sách đón cụ thể của học sinh đó. 

Vui lòng cập nhật danh sách những người đón học 

sinh của quý vị. 

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH LATCHKEY  

Giờ Latchkey:    6:30  sáng – 6:00 chiều 

Phí thay đổi tùy theo giờ và tình trạng đóng phí, vui lòng 

liên hệ với nhân viên ở trường theo số 973-8100 để biết 

thêm thông tin. 

THĂM LỚP 

Vui lòng liên hệ với văn phòng của chúng tôi để biết tình trạng 

hiện tại về việc thăm trường lớp. Việc viếng thăm sẽ được 

xem xét dựa trên tình hình sức khỏe hiện tại. Vì sự an toàn và 

phúc lợi của học sinh, tất cả các khách đến thăm phải báo cáo 

với văn phòng trước khi vào sâu trong tòa nhà. Ngoài ra, phụ 

huynh vui lòng trao đổi trước với giáo viên để biết thời gian 

học sinh sẽ ở trong phòng học của chúng. Tất cả các cuộc họp 

phải được lên lịch trước. Trẻ em không đăng ký học tại Lin-

wood không được phép vào lớp học trừ khi có người lớn đi 

cùng. 

TIỆC TRƯỜNG 
Có thể lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc mỗi học kỳ cho mỗi 

phòng, mà không làm gián đoạn thời gian giảng dạy. 

Giáo viên nên phối hợp kế hoạch với phụ huynh trước ít nhất 

một tuần. Các bữa tiệc sẽ được tổ chức theo quyết định của 

giáo viên. Cha mẹ muốn mang đồ ăn đến cho sinh nhật của 

con mình phải hỏi ý kiến giáo viên trước. Vui lòng KHÔNG 

yêu cầu phát giấy mời dự tiệc hoặc các tài liệu khác không liên 

quan đến chức năng của trường trong lớp học. 
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KỲ VỌNG HÀNH VI 

Tất cả học sinh đều có quyền được học trong một môi 

trường có trật tự. Chúng tôi mong muốn học sinh cẩn 

thận, suy nghĩ, cân nhắc, hợp tác và lịch sự trong việc 

lựa chọn hành vi tích cực. 

Bên cạnh các chính sách do Hội đồng Giáo dục Wichita 

đề ra, học sinh sẽ phải tuân theo các kỳ vọng sau của 

trường: 

 Mỗi học sinh có trách nhiệm với hành vi của chính 

mình. 

 Mỗi học sinh sẽ tôn trọng tài sản, con người và ý 

tưởng của người khác. 

 Mỗi học sinh sẽ nói và đối xử với những người 

khác lịch sự. 

Học sinh vi phạm các kỳ vọng của nhà trường và lớp 

học có thể nhận các kết quả sau: 

 Mất đặc quyền 

 Họp với hiệu trưởng 

 Họp với phụ huynh 

 Bị giữ lại sau giờ học 

 Bồi thường thiệt hại 

 Đình chỉ trong trường 

 Đình chỉ học 

 Khả năng bị xét xử ở tòa 
 

VŨ KHÍ 

Theo Chính sách của Hội đồng Giáo dục Trường 

Wichita, cấm sở hữu vũ khí (hoặc bản sao vũ khí) 

trên khuôn viên trường học. Học sinh nào bị phát 

hiện có vũ khí hoặc bản sao ở trường sẽ bị xử lý 

tương ứng. Hiệu trưởng nhà trường phải sắp xếp 

một buổi điều trần cho học sinh đó để xác định kết 

quả. 

  THÔNG TIN QUAN TRỌNG 
                   ĐỒ CHƠI, TRÒ CHƠI, 

                  VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 
Trừ khi học sinh được phép của giáo viên, tất cả đồ chơi cá 

nhân, trò chơi và thiết bị điện tử không được mang đến trường. 

Mọi đồ chơi cá nhân, trò chơi hoặc thiết bị điện tử mang đến 

trường mà không có sự cho phép của giáo viên sẽ được giữ 

trong văn phòng hiệu trưởng và phụ huynh có thể đến lấy bất 

cứ lúc nào. 

 

TIỀN BẠC 

Vui lòng không cho phép con quý vị mang tiền ở bất 

kỳ loại hình thức nào đến trường, trừ khi đã có trao 

đổi trước với giáo viên để xác minh rằng chúng tôi 

đang bán hàng hoặc sắp đi dã ngoại. Nhà trường 

không chịu trách nhiệm về số tiền bị mất hoặc bị 

đánh cắp. 

 
ĐIỆN THOẠI 

Hãy chắc chắn rằng quý vị đã sắp xếp mọi việc cho cả ngày 

với con ổn thỏa vào buổi sáng trước khi chúng đi học. Một khi 

trường học đã bắt đầu, chúng tôi sẽ không gọi trẻ ra khỏi lớp 

trong khi học để nhận điện thoại. Nhân viên văn phòng được 

hướng dẫn KHÔNG chuyển cuộc gọi đến lớp học của giáo viên 

trong giờ học. Điều này làm gián đoạn toàn 

bộ lớp học. Chúng tôi có thể gửi email cho 

giáo viên truyền đạt thông điệp của quý vị. 

Giáo viên sẽ trả lời lúc thuận tiện. Cảm ơn sự 

giúp đỡ của quý vị trong vấn đề này. 

 

P5116 — CAN THIỆP AN TOÀN KHẨN CẤP  

CHÍNH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC: 

Cô lập hoặc kiềm chế thể chất khi học sinh gây nguy hiểm 

tức thì cho bản thân hoặc người khác hoặc trong một số 

trường hợp nhất định, có liên quan đến việc phá hoại tài sản 

bằng bạo lực (“các biện pháp can thiệp an toàn khẩn cấp” 

hoặc “ESI”) phải được thực hiện theo K.A.R. 91-42-1 và 91-

42-2.  Biện pháp kiềm chế hoặc cô lập nên được hạn chế sử 

dụng, và chỉ nên áp dùng khi các giải pháp thay thế ít xâm 

lấn hơn không khả thi. Kiềm chế hoặc cô lập không bao giờ 

được sử dụng như một hình phạt hoặc kỷ luật, như một 

phương tiện ép buộc hoặc trả đũa, hoặc như một sự tiện lợi. 

Chính sách này sẽ được đăng trên trang web của học khu và 

sẽ có trong quy tắc ứng xử của trường. 

 
Thủ tục Check-In Dành cho Người lớn 
Chúng tôi sử dụng hệ thống Hall Pass để kiểm tra người lớn 

vào tòa nhà. Vui lòng mang theo bằng lái xe khi vào tòa nhà. 

Quý vị sẽ nhận được một bảng tên và phải đeo mọi lúc khi ở 

trong tòa nhà. 


