
Ngày 1-3, 2016 Học sinh không Thứ hai - thứ tư Giáo viên Workdays/chuyên nghiệp phát triển 

4 tháng 8 năm 2016 
  

Thứ năm Học sinh đầu tiên ngày/phố mở 

Ngày 4, 5, 8, 2016 
  

Thứ năm - thứ sáu, thứ hai Khám phá mẫu giáo 

Tháng Chín 2, 2015 
  

Thứ sáu 1st 9 báo cáo tiến độ tuần 

5 tháng 9 năm 2016 
KHÔNG CÓ 

TRƯỜNG HỌC 
Thứ hai Labor Day Holiday 

6 tháng 10 năm 2016   Thứ năm Kết thúc 1st chín tuần 

7 tháng 10 năm 2016 Học sinh không Thứ sáu 
Giáo viên ngày làm việc/chuyên nghiệp phát 

triển 

13 tháng 10 năm 2016 
  

Thứ năm 1st chín tuần học bạ 

8 tháng 11 năm 2016 
  

Thứ ba 2nd chín tuần báo cáo tiến độ 

Ngày 21-25, năm 2016 
KHÔNG CÓ 

TRƯỜNG HỌC 
Thứ hai - thứ sáu Ngày Lễ Tạ ơn 

16 tháng 12 năm 2016 
  

Thứ sáu 
Kết thúc 2nd chín tuần và cuối của 1st hạn-60% 

ngày cho học sinh 

7 tháng 10 & 19 tháng 12 năm 2016 
    

Thời tiết Make-Up ngày 1st hạn 

19 tháng 12 năm 2016-2 tháng 1 năm 

2017 
KHÔNG CÓ 

TRƯỜNG HỌC   
Ngày lễ Giáng sinh 

3 tháng 1 năm 2017 Học sinh không Thứ ba 
Giáo viên ngày làm việc/chuyên nghiệp phát 

triển 

4 tháng 1 năm 2017 
  

Thứ tư Hồ sơ trường-2nd hạn bắt đầu 

5 tháng 1 năm 2017 
  

Thứ năm 2nd chín tuần học bạ 

16 tháng 1 năm 2017 
KHÔNG CÓ 

TRƯỜNG HỌC 
Thứ hai Martin Luther King Holiday 

3 tháng 2 năm 2017 
  

Thứ sáu 3rd chín tuần tiến hành báo cáo 

Ngày 27-28, 1 tháng 3 năm 2017 
KHÔNG CÓ 

TRƯỜNG HỌC 
Thứ hai, thứ ba, thứ tư 

Mardi Gras Holidays 

10 tháng 3 năm 2017   Thứ sáu Kết thúc 3rd 9 tuần 

13 tháng 3 năm 2017 Học sinh không Thứ hai 
Giáo viên ngày làm việc/chuyên nghiệp phát 

triển 

16 tháng 3 năm 2017 
  

Thứ năm 3rd chín tuần báo cáo thẻ 

12 tháng 4 năm 2017 
  

Thứ tư 4thứ chín tuần tiến hành báo cáo 

Tháng tư 14-21, năm 2017 
KHÔNG CÓ 

TRƯỜNG HỌC 
Thứ sáu - thứ sáu Phá vỡ mùa xuân 

  

  Thứ sáu TỐT NGHIỆP TRƯỜNG CAO TRUNG ĐÔNG 
19 tháng 5 

năm 2017 
  

  

  
  Thứ hai TỐT NGHIỆP TRƯỜNG TRUNG HỌC ST. MARTIN 



  
Tiến sĩ Barry Amacker, giám đốc 

 

 

Jackson County School District 2016-2017 lịch 

  
  

Khu học chánh Quận Jackson là nâng cao tiêu chuẩn! 
 

 

Hội đồng nhà 
trường Quận 
Jackson 

Kenneth A. Fountain, chủ tịch Troy E. Frisbie, phó 
chủ tịch 

Karen R. Tolbert, thư ký Glenn A. Dickerson, thành viên J. 
Keith Lee, thành viên 

  

22 tháng 5 

năm 2017 
  

  

24 tháng 5 năm 2017   Thứ tư 
Kết thúc 4thứ chín tuần & kết thúc của 2nd hạn-

60% ngày cho học sinh 

  

  

Thứ tư VANCLEAVE CAO SCHOOLGRADUATION 
24 tháng 5 

năm 2017 
  

  

25 tháng 5 năm 2017 Học sinh không Thứ năm 
Giáo viên ngày làm việc/chuyên nghiệp phát 

triển 

Tháng ba 13 & 14 tháng tư năm 2017 
    

Thời tiết Make-Up ngày 2nd hạn 

29 tháng 5 năm 2017 
KHÔNG CÓ 

TRƯỜNG HỌC 
Thứ hai Tưởng niệm ngày Lễ 

31 tháng 5 năm 2017   Thứ tư 4thứ chín tuần báo cáo thẻ 



 

St. Martin tham gia 
Trung tâm 



 

Vancleave tham gia 
Trung tâm 



 

Trung tâm lượng 
khán giả trung đông 
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Ban giáo dục 
  
Kenneth A. Fountain 
.................................................................................................. Chủ tịch 

J. Keith Lee 
.................................................................................................................. Membe
r Karen R. Tolbert 
........................................................................................................ Secretary 



Troy E. Frisbie 
................................................................................................... Vice Chairman 
Glenn A. Dickerson 
...................................................................................................... Thành viên 

Jack Pickett 
....................................................................................................... Hội đồng luật 
sư 

Giám đốc 
  

Tiến sĩ Barry Amacker 
  

Quản trị 
  

Văn phòng Trung ương 

228-826-1757 
  
Tiến sĩ Susan Benson, Ext. 0122... Trợ lý giám đốc Penny Westfaul, Ext. 
0140... Chương trình đào tạo giám đốc Stewart Hurley, Ext. 0150... Giám đốc 
của đặc biệt giáo dục tiến sĩ Brenda Fore, Ext. 0102... Kiểm tra & học sinh vụ 
Giám sát viên David Besancon Ext. 0123... Giám đốc công nghệ Laura McCool, 
Ext. 0170... Giám đốc dịch vụ con người và rủi ro quản lý Stuart White, 228-
826-4842... Giám đốc kinh doanh Ryan Earley, 228-826-4842... Trợ lý giám đốc 
kinh doanh Lark Christian, 228-826-2133... Giám đốc dịch vụ thực phẩm 
  
  

                                                                              Trung tâm công nghệ 

            
Tiến sĩ Jerry Morgan, 228-826-5944... Giám đốc của nghề nghiệp và giáo dục 
kỹ thuật 
  
            

                                                                      St. Martin tham gia Trung tâm 

  
Tiến sĩ Michael Van Winkle, 228-872-0256... Trợ lý giám đốc 
Dina Holland, 228-875-8418... Hiệu trưởng, trường trung học Shane 
Trosclair... Phụ tá hiệu trưởng, High School Shea Scarborough... Trợ lý chính, 
cao học Mary Miller... Phụ tá hiệu trưởng, trường trung học 

Stephanie Gruich, 228-818-4833... Chính, Trung học 
Cindy Honeycutt ................................................................. Phụ tá hiệu trưởng, 
trưởng khoa trường trung học Lepoma... Phụ tá hiệu trưởng, trường trung học 

Kellie Parker ....................................................................... Phụ tá hiệu trưởng, 
trường trung học 

Valerie Martino, 228-818-2849... Phía trên, hiệu trưởng trường tiểu học Diane 
Ferrer... Phụ tá hiệu trưởng, thượng trường tiểu học tiến sĩ Lisa Suarez, 228-
392-1387... Hiệu trưởng, Bắc trường tiểu học tiến sĩ Brigette Myers... Phụ tá 
hiệu trưởng, trường tiểu học Bắc 

Nannette Whitehead, 228-875-3204... Vallo Jillian chính đông trường tiểu 
học... Phụ tá hiệu trưởng, trường tiểu học Đông Vancleave lượng khán giả 
Trung tâm 



  
Todd Knight, 228-826-3626... Trợ lý giám đốc tiến sĩ John Mundy... Hiệu 
trưởng, trường trung học Jason Lee... Phụ tá hiệu trưởng, trường trung học 
Rhett Ladner, 228-826-5902... Hiệu trưởng, trường trung học Dr. Ashley 
Allred... Phụ tá hiệu trưởng, trường trung học 
Karen Glass, 228-826-4581... Phía trên, hiệu trưởng trường tiểu học tiến sĩ Kim 
Tillman... Phụ tá hiệu trưởng, thượng trường tiểu học 
Tanya Posey, 228-826-5982... Stephanie Lesley thấp, hiệu trưởng trường tiểu 
học... Phụ tá hiệu trưởng, trường tiểu học thấp hơn 
  

  
                   Trung tâm lượng khán giả trung đông 

  
Mary Tanner, 228-588-7025... Trợ lý giám đốc 
James Hughey, 228-588-7000... Chính, cao học 

Ronald Rowell ........................................................................ Phụ tá hiệu 
trưởng, High School April Parkman... Phụ tá hiệu trưởng, trường trung học 

Monique Farrington, 228-588-7009... Hiệu trưởng, trường trung học Sherie 
Tanner... Phụ tá hiệu trưởng, trường trung học 
Jamie Wade, 228-588-7019... Phía trên, hiệu trưởng trường tiểu học Donna 
Knight... Phụ tá hiệu trưởng, trường tiểu học Thượng Rebecca White, 228-588-
7060. ....................................... Thấp hơn, hiệu trưởng trường tiểu học 

Ashley Blackman... Phụ tá hiệu trưởng, trường tiểu học thấp hơn  
 

  
  

Chính sách huyện   
  

  
Lời giới thiệu 

  
Sổ tay học sinh này đã được chuẩn bị bởi các giảng viên, nhân viên và quản trị, 
cùng với các đầu vào từ các sinh viên, phụ huynh/giám hộ, cộng đồng và cử tri 
của quận Jackson School District là một hướng dẫn thủ tục, chính sách và thực 
tiễn áp dụng cho các hoạt động của trường học của chúng tôi và hành vi của 
học sinh của chúng tôi. Quản lý và nhân viên giảng dạy của quận Jackson 
School District tin rằng nó sẽ giúp cả hai cha mẹ/người giám hộ và sinh viên để 
được đúng thông báo về những vấn đề liên quan đến tất cả chúng ta. Hội đồng 
nhà trường và sự quản lý của trường học Quận Jackson County làm việc chặt 
chẽ cùng với một sinh viên cộng đồng Ủy ban tư vấn (MS mã 37-11-55), thiết 
lập âm thanh và hợp lý mục tiêu cho các trường học của chúng tôi, để dự đoán 
nhu cầu của quận, và để cung cấp một môi trường thuận lợi để học tập. Mục 
đích chính của việc cung cấp Cẩm nang này là để giúp cho sinh viên trường 
học kinh nghiệm trong môi trường này đáp ứng hơn bởi vì nó sẽ nói cho họ biết 
những gì họ cần phải biết và những gì họ cần làm để làm cho trường học của 
họ kinh nghiệm thành công và dễ chịu. 
  
Đó là trách nhiệm của phụ huynh/người giám hộ và các sinh viên để làm quen 
mình với cuốn sổ tay sinh viên này. Cha mẹ/người giám hộ được khuyến khích 
đọc và thảo luận các nội dung Cẩm nang với con cái của họ. 



  
Các chính sách được mô tả trong sách hướng dẫn này sẽ liên quan đến bất cứ 
học sinh người trên tài sản của trường, trên xe buýt trường học, trên đường đi 
đến và từ trường học, hoặc những người tham gia học tại trường hoặc tại một 
trường học tài trợ hoạt động hoặc sự kiện. Các chính sách này cũng có thể liên 
quan đến thực hiện xảy ra vào bất động sản không phải là bất động sản trường 
hay khác hơn tại một trường học liên quan đến sự kiện khi hành xử như vậy bởi 
một học sinh trong việc xác định các giám thị trường học hoặc hiệu trưởng, ám 
chỉ sự hiện diện của cậu học trò trong lớp học một sự phá vỡ đối với môi 
trường giáo dục của nhà trường hoặc một tổn hại đến lợi ích và phúc lợi của 
học sinh và giáo viên của lớp học như một toàn thể (MS mã 37-7-301) tốt 
nhất. Trường tài trợ các hoạt động bao gồm, nhưng không được giới hạn, thực 
tiễn, diễn tập, tham gia hoặc khán giả, hoặc tắt trường bất động sản, bên trong 
và bên ngoài các khu học chánh. 

  
Huyện tuyên bố nhiệm vụ) 

  
Nhiệm vụ của Jackson County School District là cung cấp một môi trường an 
toàn, nuôi dưỡng có lợi cho chất lượng giáo dục trong đó tất cả sinh viên có cơ 
hội để có được các kỹ năng cần thiết cần thiết để đạt được mục tiêu của sự lựa 
chọn của họ và trở thành công dân trách nhiệm, hiệu quả. 
  

Thông điệp từ Giám đốc 

  
Sổ tay học sinh Quận Jackson School District cung cấp các hướng dẫn và 
thông tin cho tất cả học sinh và phụ huynh liên quan đến các chính sách và thủ 
tục cho các trường học. Chúng tôi tin rằng bằng cách cung cấp thông tin này 
trong các định dạng, thông tin tổng quan về trường học cá nhân và trường học 
Quận thủ tục có sẵn cho các học sinh và phụ huynh. Đội ngũ nhân viên khuyến 
khích và dự kiến học sinh và phụ huynh để đọc sách hướng dẫn này. Kiến thức 
này sẽ giúp đảm bảo sự thành công của sinh viên học bằng cách cho phép các 
quy tắc thích hợp và các quy định để được theo sau. 
  
Văn hóa khu học chánh của chúng tôi khuyến khích và hoan nghênh các câu 
hỏi từ sinh viên và phụ huynh liên quan đến chính sách và/hoặc thủ tục. Giáo 
viên, tư vấn viên và hiệu trưởng có sẵn và sẵn sàng để trả lời bất kỳ câu hỏi 
hoặc giải quyết bất kỳ mối quan tâm về các chính sách của chúng tôi. 

  
Khuyến khích giao tiếp cởi mở giữa các phụ huynh, học sinh, và nhân viên, và 
hợp tác để cung cấp những gì là tốt nhất cho sinh viên của chúng tôi, chúng tôi 
sẽ có một năm học tuyệt vời. Chúc các bạn học tốt nhất. 
  

---Chúng tôi là "nâng cao các tiêu chuẩn--- 
  

Mississippi Department of Education đọc sáng kiến 
  

Hội đồng nhà trường của quận Jackson xác nhận mục tiêu thành lập bởi 
Mississippi Board of Education để cải thiện kỹ năng đọc của tất cả học sinh 
trong tiểu bang. 

  



Mục tiêu 1: Tất cả trẻ em sẽ thoát khỏi trường mẫu giáo với các kỹ năng phù 
hợp sẵn sàng. 

  
Mục tiêu 2: Lần đầu tiên tất cả thông qua thứ ba lớp học sinh sẽ chứng minh 

một trình độ phát triển đọc do đó họ sẽ thoát khỏi lớp thứ ba là 
độc giả. 

  
Mục tiêu ba: Tất cả thứ tư qua lớp 9 đọc điểm số sẽ tăng lên. 

  
Mục tiêu 4: Sinh viên Mississippi sẽ thể hiện một trình độ phát triển trong đọc và 

tiếp cận hoặc vượt quá mức trung bình quốc gia tại đọc trong 
thập kỷ tiếp theo. 

  
Chính sách chống phân biệt đối xử 

  
Khu học chánh Quận Jackson chủ trương và tuân thủ các chính sách bình đẳng 
cơ hội giáo dục và việc làm bất kể chủng tộc quan hệ tình dục, màu, tín 
ngưỡng, tôn giáo, Khuyết tật hoặc nguồn gốc quốc gia. Chính sách này, mở 
rộng đến tất cả các chương trình và các hoạt động của các khu học chánh, 
phát sinh ra các điều luật sau đây: 
  

Tiêu đề VI của đạo luật nhân quyền năm 1964, U. S. C. 2000 và 42 và 
quy định triển khai thực hiện của nó, 43 C. F. R., phần 100 

            
Cá nhân với Khuyết tật giáo dục hành động (ý tưởng), 20 U.S.C., 400 et 
seq. 

  
Phần 504 của đạo luật phục hồi chức năng năm 1973, 20 U.S.C. 794 và 
quy định triển khai thực hiện của nó, 34 C. F. R., phần 104 

  
Tiêu đề IX của việc giáo dục sửa đổi năm 1972, khi sửa đổi, 20 U.S.C. 
1681 và và các quy định triển khai thực hiện của nó, 34 C. F. R. phần 
106 

  
Tuổi phân biệt đối xử đạo luật năm 1975, 42 U.S.C. 6601 và và quy định 
triển khai thực hiện, 45 C. F. R. phần 90 

  
                   Về người Mỹ Khuyết tật luật năm 1990 

  
Các yêu cầu về tuân thủ có thể được dẫn đến: 

  
Tiến sĩ Susan Benson, trợ lý giám đốc 

và/hoặc 

Stewart Hurley, giám đốc giáo dục đặc biệt 
Khu học chánh Quận Jackson 

4700 đại tá Vickrey 
Road P.O. Box 

5069 

Vancleave, Mississippi 39565 
  



Tiêu đề IX & VI 

  
Hệ thống trường học Quận Jackson không phân biệt đối xử tại cơ sở của giới 
tính, chủng tộc, màu sắc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, hoặc Khuyết tật và tuân 
thủ tiêu đề IX của giáo dục sửa đổi năm 1972 và tiêu đề VI của đạo luật nhân 
quyền năm 1964. Tiêu đề IX & tiêu đề VI 

Điều phối viên cho hệ thống trường học Quận Jackson là tiến sĩ Susan Benson, 
P.O. Box 5069, Vancleave, Mississippi 39565-5069, hoặc để tiếp cận qua điện 
thoại tại: 228-826-1757 

  
Tiêu đề I 

  
Tên tôi là một chương trình giáo dục khắc phục hậu quả/đền bù được thiết kế 
và vận hành bởi Jackson County School District trong các nguyên tắc của các 
sở giáo dục tiểu bang và liên bang quy định mà áp dụng cho các chương trình 
như vậy. Chương trình được tài trợ hoàn toàn bởi quỹ liên bang và sử dụng 
giáo viên địa phương, trợ lý, và nhân viên để đạt mục tiêu của mình. Xác định tỷ 
lệ phần trăm mức nghèo của nhà trường (dựa trên số lượng bữa ăn trưa miễn 
phí và giảm) của trường đủ điều kiện cho việc cung cấp tiêu đề tôi dịch vụ. 
  
Hiện nay của huyện hạ và thượng trường tiểu học là học rộng tiêu đề tôi 
trường. Mỗi tiêu đề tôi trường có một kế hoạch rộng trường vào tập tin tại xây 
dựng địa phương. Trụ sở huyện có một bản sao của các kế hoạch rộng trường 
học mỗi trường vào tập tin trong giám đốc trợ lý văn phòng. Tất cả học sinh tại 
các trường này có đủ điều kiện cho tiêu đề tôi dịch vụ.     

  
Mục tiêu của tiêu đề tôi là cung cấp hướng dẫn chuyên sâu, cá nhân trong một 
môi trường khuyến khích, hỗ trợ. Sự tham gia của cha mẹ của tiêu đề I học sinh 
trong chương trình được khuyến khích thông qua Hội thảo, Hội họp và chương 
trình cải tiến hoạt động. 

  
Cha mẹ phải biết 

  
Ngày 8 tháng 1 năm 2002, tổng thống Bush đã ký thành luật No Child Left 
Behind Act of 2001. Luật này quy định mở rộng liên bang tài trợ cho khu học 
chánh địa phương thông qua các chương trình, chẳng hạn như tiêu đề I, tiêu đề 
II, Két an toàn và ma túy miễn phí trường, vv. Trong các chương trình lớn nhất 
là tiêu đề tôi, mà là chương trình giáo dục đền bù reauthorized, bắt đầu vào 
năm 1965, để giúp tăng hiệu suất của các sinh viên khó khăn giaùo duïc. 

  
Mỗi trường tiểu học của chúng tôi nhận được tiêu đề tôi quỹ mà cung cấp các 
chương trình có giá trị và dịch vụ tại huyện của chúng tôi. Nhiều công nghệ, đọc 
và toán học các chương trình cung cấp cơ hội học tập cho sinh viên của chúng 
tôi là kết quả của tiêu đề tôi tài trợ. 

  
Một trong những yêu cầu của pháp luật là phụ huynh có quyền yêu cầu trình độ 
của giáo viên và giáo viên trợ lý tại trường học của con em mình. Mỗi trường có 
một danh sách của tất cả nhân viên và trình độ của họ có sẵn trong văn phòng 
nhà trường. Nếu bạn muốn xem lại thông tin này, xin vui lòng liên hệ với văn 
phòng của trường học của con quý vị và một bản sao của danh sách này sẽ 
được cung cấp. 



  
  
  

Phụ huynh tham gia chính sách 

  
Mỗi khu học chánh các chính sách BBFA, hoạt động và thủ tục bởi các trường 
học của Jackson County School District để tăng sự tham gia của cha mẹ là một 
phần quan trọng, không thể tách rời của tiêu đề tôi chương trình. Để đạt mục 
tiêu này, huyện sẽ: 

  
1. triệu tập một quận rộng hoặc xây dựng cấp thường niên của hội phụ 

huynh của các trẻ em tham gia đến: 
a. thảo luận với phụ huynh các hoạt động và chương trình có sẵn 

thông qua tiêu đề tôi tài trợ. 
b. thông báo cho cha mẹ của họ phải tham khảo ý kiến trong việc 

thiết kế và thực hiện các tiêu đề tôi chương trình. 

c. Solicit phụ huynh của đầu vào. 
mất cung cấp cho cha mẹ một cơ hội để thiết lập cơ chế cho việc duy 

trì một giao tiếp liên tục giữa các phụ huynh, giáo viên, quản trị 
viên, và tên tôi là nhân viên. 

2. làm cho bản sao của chính sách này có sẵn cho các phụ huynh của trẻ 
em tham gia. 

3. làm cho tiêu đề I LEA giáo dục nhân viên có sẵn cho cha mẹ. 
4. cung cấp cơ hội cho các cuộc họp thường xuyên của cha mẹ của trẻ em 

tham gia. 
5. cung cấp kịp thời thông tin về chương trình và các yêu cầu cho cha mẹ. 

6. cung cấp cho cha mẹ của trẻ em tham gia với các báo cáo về sự tiến bộ 
của trẻ em. 

7. tích cực thu hút các parental đầu vào quy hoạch, thiết kế, và thực hiện 
các tiêu đề tôi chương trình. 

8. hỗ trợ đào tạo của cha mẹ để làm việc với con cái của họ trong gia đình 
và tham gia vào hoạt động, xây dựng nhà tốt và quan hệ đối tác trường 
học. 

9. hàng năm đánh giá hiệu quả của chính sách sự tham gia của cha mẹ 
trong việc cải thiện chất lượng học tập của các trường học phục vụ, và 
để xác định nếu thay đổi là cần thiết để tăng cường sự tham gia của 
cha mẹ. 

10. phối hợp, đến mức có thể, tiêu đề I sự tham gia của cha mẹ với các 
chương trình như khởi đầu, chương trình mầm non nhà nước và các 
chương trình khác để can thiệp sớm. 

11. áp dụng compacts của cha mẹ. 
  

Phần 504 
Nondiscrimination dựa trên chính sách người Khuyết 

tật 

  
Khu học chánh Quận Jackson sẽ không phân biệt đối xử trên cơ sở các Khuyết 
tật trong tuyển sinh hoặc truy cập vào, hoặc điều trị hoặc việc làm trong các 
chương trình và các hoạt động trong phạm vi cung cấp của pháp luật. 

  



Người đang nắm giữ các vị trí của trợ lý giám đốc đã được xác định như phần 
504/người Mỹ Khuyết tật hành động điều phối và sẽ xử lý các yêu cầu liên quan 
đến chính sách nondiscrimination Jackson County School District, việc nộp đơn 
than phiền, và yêu cầu cho các bản sao của các thủ tục khiếu nại bao gồm 
phân biệt đối xử trên cơ sở người Khuyết tật: 
  

Phần 504/ADA điều phối viên 
Tiến sĩ Brenda Fore, giám đốc của thử nghiệm và dịch vụ sinh viên 

4700 đại tá Vickrey 
Road P.O. Box 

5069 

Điện thoại Vancleave, MS 
39565-5069: 228-826-
1757 

  
Mỗi trường có một đội ngũ thực hiện để xem xét tất cả các yêu cầu 504. Cha 
mẹ nên liên lạc với hiệu trưởng của trường học tương ứng, nếu con em của họ 
có Khuyết tật giới hạn đáng kể khả năng của học sinh để tìm hiểu (và học sinh 
không đủ điều kiện cho các dịch vụ theo ý tưởng). 

Giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật 

  
Một loạt các chương trình giáo dục đặc biệt có thể được cung cấp dựa trên nhu 
cầu của sinh viên được xác định và được chấp thuận. Dịch vụ được cung cấp 
cho trẻ em Khuyết tật đã được đánh giá và xác định đủ điều kiện. Dịch vụ được 
cung cấp ở Jackson County School District dưới sự hướng dẫn của nhân viên 
được đào tạo và chứng nhận. Muốn biết thêm thông tin về giáo dục đặc biệt 
cho trẻ khuyết tật, vui lòng liên hệ Stewart Hurley, giám đốc giáo dục đặc biệt. 

Quá trình can thiệp 

  
Một mô hình giảng dạy được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của mỗi học sinh đặt 
ra tại tất cả các trường Quận Jackson. Các mô hình bao gồm ba tầng của 
hướng dẫn: bậc I: chất lượng lớp học giảng dạy dựa trên phổ biến lõi nhà nước 
tiêu chuẩn (CCSC), bậc II: tập trung hướng dẫn bổ sung, và cấp III: biện pháp 
can thiệp chuyên sâu, thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu cá nhân của 
học sinh. 

  
Giáo viên sẽ sử dụng tiến trình giám sát thông tin để một) xác định nếu mỗi học 
sinh là làm cho tiến bộ đầy đủ; b) xác định bất cứ học sinh ngay khi anh/cô ấy 
rơi xuống phía sau; và, c) sửa đổi hướng dẫn sớm đủ để đảm bảo rằng mỗi học 
sinh đạt kỹ năng cần thiết. Theo dõi sự tiến bộ của học sinh là một quá trình 
trên sẽ có thể được đo lường thông qua đánh giá không chính thức lớp học, 
điểm chuẩn đánh giá công cụ, và đánh giá quy mô lớn. 

  
Nếu chiến lược trong bậc I và cấp II không thành công, sinh viên phải được giới 
thiệu đến các trường học của giáo viên hỗ trợ Team (TST). TST là giải quyết 
vấn đề đơn vị chịu trách nhiệm cho các can thiệp phát triển tại bậc III. Can thiệp 
được dựa trên nghiên cứu sẽ được thiết kế và triển khai thực hiện đến địa chỉ 
các khu vực thâm hụt, như do TST, và được hỗ trợ bởi các dữ liệu liên quan 
đến hiệu quả của các biện pháp can thiệp. Phụ huynh sẽ được liên lạc và mời 
tham gia vào quá trình khi một học sinh được gọi cho đội ngũ giáo viên hỗ trợ. 



Thông báo về các quyền lợi dưới quyền giáo dục của 
gia đình và đạo luật bảo mật (FERPA) cho trường tiểu 

học và trung học cơ sở 

  
Gia đình giáo dục quyền và bảo mật luật (FERPA) có khả năng phụ huynh và 
học sinh trên 18 tuổi ("sinh viên đủ điều kiện") quyền nhất định đối với hồ sơ 
giáo dục của học sinh. Họ là: 
  
1. quyền kiểm tra và xem xét hồ sơ giáo dục của học sinh trong vòng 45 ngày 
kể từ ngày ngày huyện sẽ nhận được một yêu cầu để truy cập. Phụ huynh hoặc 
học sinh đủ điều kiện nên gửi đến trường chính hoặc thích hợp trường chính 
thức, một văn bản yêu cầu xác định record(s) họ muốn để kiểm tra. Hiệu trưởng 
sẽ sắp xếp để truy cập và thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện 
về thời gian và địa điểm nơi mà các bản ghi có thể được kiểm tra. 

  
2. quyền yêu cầu sửa đổi hồ sơ giáo dục của học sinh phụ huynh hoặc học sinh 
đủ điều kiện tin là không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Cha mẹ hoặc sinh viên 
có thể yêu cầu các khu học chánh Quận Jackson để sửa đổi một kỷ lục mà họ 
tin là không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Rõ ràng họ nên viết hiệu trưởng 
trường, xác định là một phần của hồ sơ mà họ muốn thay đổi, và xác định lý do 
tại sao nó là không chính xác hoặc gây hiểu nhầm. Nếu huyện quyết định không 
để sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện, 
huyện sẽ thông báo cho phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện của các quyết 
định và tư vấn cho họ quyền của mình cho một buổi điều trần về việc yêu cầu 
sửa đổi. Các thông tin bổ sung liên quan đến thủ tục buổi điều trần sẽ được 
cung cấp cho phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện khi thông báo về quyền 
một buổi điều trần. 
  
3. quyền đồng ý cho tiết lộ thông tin cá nhân chứa trong hồ sơ giáo dục của học 
sinh ngoại trừ đến mức mà FERPA cho phép tiết lộ mà không có sự đồng 
ý. Một ngoại lệ cho phép tiết lộ mà không có sự đồng ý là tiết lộ cho các viên 
chức nhà trường với lợi ích giáo dục hợp pháp. Một chính thức của trường là 
một người làm việc của huyện là người quản trị, giám sát, hướng dẫn hoặc hỗ 
trợ nhân viên bao gồm y tế hoặc nhân viên y tế và nhân viên đơn vị thực thi 
pháp luật; một người phục vụ trong hội đồng nhà trường; một người hoặc công 
ty mà huyện đã ký hợp đồng để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt (chẳng hạn 
như một luật sư, kiểm toán, tư vấn y tế hoặc bác sĩ chuyên khoa); hoặc một phụ 
huynh hoặc học sinh phục vụ trên Ủy ban chính thức, chẳng hạn như một kỷ 
luật hoặc khiếu nại ủy ban, hoặc hỗ trợ một trường chính thức trong thực hiện 
nhiệm vụ của mình. Một chính thức của trường có một quan tâm đến giáo dục 
hợp pháp nếu chính thức cần phải xem xét một kỷ lục về giáo dục để thực hiện 
trách nhiệm chuyên môn của mình. 

  
Theo yêu cầu để các quan chức của một học khu trong đó học sinh tìm kiếm 
hoặc dự định ghi danh, huyện tiết lộ các hồ sơ giáo dục mà không có sự đồng 
ý. 
  
Huyện lộ thư mục thông tin liên quan đến học sinh của mình. Thông tin thư mục 
có nghĩa là thông tin chứa trong một hồ sơ giáo dục của một học sinh nào 
không nói chung được coi là có hại hoặc xâm lược bảo mật nếu bị tiết lộ. Nó có 
thể bao gồm tên của học sinh, địa chỉ, danh bạ điện thoại, ngày và nơi sinh, các 



lĩnh vực chính của nghiên cứu, tham gia vào các hoạt động chính thức được 
công nhận và thể thao, trọng lượng và chiều cao của các thành viên của đội thể 
thao, ngày của khán giả, bằng cấp và giải thưởng đã nhận được, và đặt tại cơ 
quan trước đó giáo dục hoặc cơ sở giáo dục đã tham dự. Phụ huynh hoặc học 
sinh đủ điều kiện có quyền từ chối để cho huyện chỉ định bất kỳ hoặc tất cả các 
loại thông tin về học sinh là thông tin thư mục. Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều 
kiện phải thông báo cho hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) trong văn bản 
trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày nhận được các Cẩm nang và quy tắc cho 
các sinh viên và cha mẹ anh ta hoặc cô ấy không muốn bất kỳ hoặc tất cả các 
loại thông tin về học sinh chỉ định thông tin thư mục. Nếu không, sự đồng ý là 
ngụ ý cho Jackson County School District để phát hành thông tin thư mục cho 
người khác bao gồm cả các nhà tuyển dụng quân sự như đã nêu dưới đây. 

  
Trong trường hợp đó các khu học chánh cung cấp các cơ sở giáo dục sau 
trung học hoặc người sử dụng lao động của người truy cập của một học sinh 
trung học cơ sở trường của mình, nó cũng phải cung cấp quân sự tuyển dụng 
cùng loại truy cập. Học khu cũng phải cung cấp, theo yêu cầu của nhà tuyển 
dụng quân sự, tên của các học sinh, các địa chỉ và số điện thoại trừ khi các học 
sinh trung học hay phụ huynh đã yêu cầu nhà trường không phát hành thông tin 
này mà không có trước bằng văn bản chấp thuận của cha mẹ. 
Huyện có thể tiết lộ thông tin thư mục về cựu học sinh mà không đáp ứng các 
điều kiện này. 
  
4. quyền khiếu nại với sở giáo dục Hoa Kỳ liên quan đến cáo buộc thất bại bởi 
huyện để tuân thủ các yêu cầu của FERPA. Tên và địa chỉ của văn phòng quản 
lý FERPA là: 

  
Gia đình chính sách tuân thủ văn phòng U.S. 
Department of Education 

                   600 Independence Avenue, S.W. 

                   Washington, DC 20202-460 

Pháp lý tham khảo: 438 phần của giáo dục phổ thông quy định hành động (PL. 
93-380) 
Tháng mười một 17, năm 1974, phần 37-15-1, 37-15-3; Mississippi mã năm 
1972, 45, C.F.R. phần 99, 45 CFR Phần 121A   

  

Thủ tục đăng ký                                                     
  

Chính sách tuyển sinh 

  
Bất cứ học sinh ghi danh trong quận Jackson School District sẽ thực hiện theo 
chính sách nhập học của huyện. 
  
Nếu học sinh cư trú trong quận Jackson School District và tuyển sinh sau ngày 
đầu năm học, ngày bị mất vì ghi danh trễ sẽ được tính là sự vắng mặt. Sự thất 
bại để làm cho công việc bị mất sẽ là nguyên nhân để giữ lại các tín dụng cho 
công việc của thuật ngữ. Tất cả make-up công việc do hậu tuyển sinh phải 
được hoàn thành bởi cuối cùng của nhiệm kỳ hiện tại. 

Điều kiện đăng ký 

  



Bắt buộc tuổi đi học: Nếu một đứa trẻ bắt buộc học, tuổi không được ghi danh 
vào trường học, trong đó trẻ em có đủ điều kiện để tham dự trong vòng mười 
lăm (15) ngày sau khi ngày đầu tiên của năm học, học khu sẽ báo cáo trong 
vòng hai (2) trường ngày hoặc trong vòng năm (5) ngày, dù là ít hơn, như vậy 
sự vắng mặt cho nhân viên tham gia học. 
  
Đứa trẻ tuổi bắt buộc học: Một con người đã đạt được hoặc sẽ đạt được sáu 
(6) tuổi vào hay trước ngày 01 tháng 9 của năm dương lịch và những người đã 
không đạt được tuổi mười bảy (17) vào hoặc trước ngày 01 tháng 9 năm dương 
lịch. 
  
Độ tuổi tuyển sinh: để vào lớp mẫu giáo, học sinh phải là năm (5) vào hoặc 
trước 

Ngày 01 tháng 9st. Để vào lớp, học sinh phải là 6 (sáu) vào hoặc trước ngày 01 
tháng 9st. 

  
Học sinh sẽ không được ghi danh cho đến khi các yêu cầu đã được đáp ứng: 
  

1. học sinh sẽ được ghi danh trong quận Jackson School District chỉ khi họ 
đang sống với người giám hộ hợp pháp của họ và cho biết giám hộ cư 
trú trong quận Jackson School District. "Huyện sẽ không công nhận hay 
chấp nhận giám hộ giấy tờ sức khỏe và trường chỉ nhằm mục 
đích. Giám hộ một phần của một học sinh bởi một cư dân trong huyện 
sẽ không được công nhận như là cuộc họp giám hộ pháp lý đầy 
đủ." (Chính sách JBC) 

  
2. giấy khai sinh: theo luật tiểu bang, một bản gốc hoặc chứng nhận bản sao 

của giấy khai sinh là bắt buộc khi đăng ký. Chứng chỉ này phải được 
kiểm tra và ghi vào hồ sơ học trước khi bất cứ học sinh có thể được 
chính thức ghi danh vào trường học. Mỗi học sinh phải có thông tin này 
trên các tập tin trước khi ngày đầu tiên của trường. 
  

3. học sinh sẽ trình bày một hình thức thu hồi từ các trường học mà ông/bà 
chuyển (bao gồm hồ sơ kỷ luật, lớp và tham dự). 

  
  
4. bằng chứng tiêm chủng: giấy chứng nhận phù hợp sẽ được trình bày cho 

các trường học khi một đứa trẻ ban đầu vào các trường sau khi đăng 
ký. Chứng chỉ này sẽ được phát hành bởi các viên chức y tế địa phương 
hoặc bác sĩ trên hình thức quy định bởi Hội đồng y tế bang 
Mississippi. Trẻ em 1 tháng 8 năm 2007, có hiệu quả việc nhập học lần 
đầu tiên sẽ được yêu cầu phải có hai liều vắc xin Varicella (thủy đậu) 
hoặc một lịch sử của thủy đậu. Tất cả học sinh bước vào, tiến hoặc 
chuyển vào lớp 7 sẽ cần bằng chứng của một vị thành niên ho gà 
(pertussis) tăng cường, aka Tdap vắc xin, trước khi nhập học vào mùa 
thu. Tdap vắc xin được đưa ra vào hoặc sau ngày sinh nhật thứ 7 đáp 
ứng các yêu cầu mới của trường. 

a. nếu một đứa trẻ cung cấp để theo học tại một trường học mà 
không có hoàn thành yêu cầu tiêm chủng: 

(1) Các viên chức y tế địa phương (không chính thức học) có thể 
cho một khoảng thời gian lên đến 90 ngày để hoàn thành như 



vậy. Không có trẻ em sẽ được học mà không có ít nhất một 
liều vắc xin được chỉ định mỗi. 

(2) Bất cứ đứa trẻ không phải trong tuân thủ cuối 90 ngày, kể từ 
việc mở trường học phải được treo cho đến khi anh/cô ấy là 
tuân thủ, trừ khi các viên chức y tế thuộc tính sự chậm trễ để 
thiếu nguồn cung cấp vắc xin. 

b. ngoại trừ: lý do phải được xác minh bởi một bác sĩ cấp phép hợp 
lệ cho các viên chức y tế địa phương. Tòa án tối cao Mississippi 
đã phán quyết rằng tôn giáo miễn là không thể chấp nhận được. 

  
5. hồ sơ của học sinh của mình học qua tham dự phải nhận được trong 

vòng một khoảng thời gian hợp lý. Nếu hồ sơ không được nhận được 
trong một thời gian hợp lý, học sinh sẽ được yêu cầu rút lui cho đến khi 
nhận được hồ sơ. 

  
6. một sinh viên đã bị treo hoặc bị trục xuất từ một khu học chánh có thể 

không được phép đăng ký. 
  

7. học sinh không đáp ứng các yêu cầu cư trú sẽ được rút ra từ trường ngay 
lập tức. 

  
8. cha mẹ phải thông báo cho nhà trường ngay lập tức của bất kỳ thay đổi 

nào trong số địa chỉ/điện thoại của người có thẩm quyền để đăng xuất 
sinh viên là khác nhau từ đó được liệt kê trong quá trình đăng ký. 

  
9. lúc đầu học mỗi phụ huynh/giám hộ sẽ điền vào ra và đăng nhập thẻ khẩn 

cấp/dịch vụ sinh viên. 
  
Để đăng ký các trẻ em của bạn, bạn sẽ cần sau đây: 

  
• Hai (2) chứng minh của cư trú: mục phải phản ánh một địa chỉ đường phố 

hoặc khu vực cho phép địa chỉ đường. Tất cả tài liệu phải cho ngày nay 
cư trú chỉ. 
  

o Nộp mẫu đơn miễn Homestead 

o Tài liệu thế chấp hoặc hành động bất động sản; Không có tài 

sản thuế tài liệu o căn hộ hay nhà cho thuê 

o Hiện tại hóa đơn điện; Không có cắt hoặc ngắt kết nối thông 

báo; Không có báo cáo bảo hiểm xe/nhà; không có hóa đơn 
điện thoại di động; không có giấy phép săn bắn (trong vòng 30 
ngày kể từ ngày đăng ký 

o Giấy phép lái xe hoặc Mississippi State-Issued thẻ (phải hiển 

thị địa chỉ hiện tại) o đăng ký xe ô tô (phải là đăng ký năm hiện 

tại, chưa hết hạn). 

• Tòa án các giấy tờ: nếu một người giám hộ hợp pháp của học sinh, người 
đó cũng phải cung cấp một bản sao của lệnh của tòa án do một thẩm 
phán được bổ nhiệm anh/cô ấy là người giám hộ ký. Bất kỳ thay đổi nào 
ở tạm giữ phải được trao cho các trường học trong các hình thức của 
một tài liệu pháp lý được ký kết bởi một thẩm phán. 

  



Nếu phụ huynh/người giám hộ không cung cấp tài liệu cần thiết, trẻ em của 
ông/bà sẽ không được phép tham dự các trường học trong quận Jackson 
School District. Không có đăng ký tạm thời sẽ được xử lý. 
  
Lưu ý: Bất kỳ giám hộ pháp lý thành lập với mục đích thiết lập cư trú cho các 
mục đích học khu sẽ không được công nhận Hội đồng quản trị. (Pháp lý tham 
khảo: Mississippi mã Ann. phần bổ sung 37-15-31,1989.) 
  
Nếu khu học chánh Quận Jackson nhận được đơn khiếu nại liên quan đến nơi 
cư trú của sinh viên, huyện là cần thiết để thực hiện hành động để tiếp tục xác 
minh nơi cư trú, bao gồm nhưng không giới hạn để theo dõi số lần truy cập đến 
địa chỉ các cư dân của trường cán bộ. 

  
Lưu ý: Bất kỳ giám hộ pháp lý thành lập với mục đích thiết lập cư trú cho các 
mục đích học khu sẽ không được công nhận Hội đồng quản trị. 
  
(Pháp lý tham khảo: Mississippi mã Ann. phần 37-15-31, bổ sung năm 1989.) 
  
Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ không cung cấp tài liệu cần thiết, trẻ em của 
ông/bà sẽ không được phép tham dự các trường học ở khu học chánh. Không 
có đăng ký tạm thời sẽ được xử lý. 
  
Nếu khu học chánh Quận Jackson nhận được đơn khiếu nại liên quan đến nơi 
cư trú của sinh viên, huyện là cần thiết để thực hiện hành động để tiếp tục xác 
minh nơi cư trú, bao gồm nhưng không giới hạn để theo dõi số lần truy cập đến 
địa chỉ các cư dân của trường cán bộ. 
  

Chuyển sinh 
  
Bất kỳ đứa trẻ chuyển sang bất kỳ trường học ở khu học chánh Jackson County 
phải có một chứng chỉ hợp lệ tiêm chủng, giấy khai sinh, thẻ báo cáo, và tên và 
địa chỉ của trường cũ đã tham dự. 
  
Học sinh không có là để được ghi danh trong khu học chánh này cho đến khi 
bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nơi cư trú hoặc chích ngừa đã được giải 
quyết. 

  
Học sinh bị đình chỉ hoặc bị trục xuất khỏi trường học hoặc trường học khác có 
thể không được phép đăng ký. 

Thủ tục rút tiền 

  
Sinh viên rút học là để thực hiện theo các thủ tục dưới đây: 

  
1. cha mẹ phải thông báo cho hiệu trưởng hoặc cố vấn cho phép cho các 

sinh viên phải rút lui. (Nếu có thể, xin vui lòng thông báo cho nhà trường 
một ngày trước theo thứ tự cho giấy tờ cần thiết để được hoàn thành.) 

2. vĩnh viễn hồ sơ sẽ được chuyển đến trường mới theo yêu cầu. 

3. học sinh rút ra để được về nhà dạy phải đăng ký với các sĩ quan tham gia 
trước khi rút lui khỏi trường học. 

  



  
  
  
  
  

Nhà dạy trẻ em 

  
Hội đồng nhà trường khuyến khích nhập học tân sinh viên đủ điều kiện để 
trường học Quận Jackson County. Tất cả học sinh đang tìm kiếm để vào khu 
học chánh Quận Jackson từ một môi trường nhà trường sẽ được đặt trong lớp 
và các lớp học phù hợp với các tiêu chí sau: 

  
Trường tiểu học: (Lớp K-12) 

• Học sinh sẽ không được nhiều hơn ba (3) các lớp dưới lớp hoặc lớp học 
mà học sinh nào đã được chỉ định đã học sinh ghi danh trong năm đứa 
trẻ đạt đến sinh nhật lần thứ sáu của ông vào hoặc trước ngày 01 tháng 
9. 
  

• Học sinh sẽ được yêu cầu để kiểm tra coi là thích hợp khu trường học 
Quận Jackson County. Thử nghiệm này sẽ là một yếu tố quyết định 
chính ở vị trí của học sinh lớp/lớp. Không tuyển sinh viên nhà trường sẽ 
được coi là chính thức cho đến khi thử nghiệm đã được đưa ra. 
  

• Học sinh sẽ được gán cho các lớp hoặc lớp mà các bài kiểm tra cho thấy 
học sinh là tốt nhất phù hợp với phù hợp với giới hạn tuổi như quy định 
ở trên. 
  

Sinh viên đăng ký từ homeschool sẽ chỉ nhận được đơn vị Carnegie từ 
Mississippi sở giáo dục chính thức công nhận chương trình. 

  
Trẻ em vô gia cư 

  
Khi một đứa trẻ được xác định là người vô gia cư theo quy định bởi Stewart B. 
McKinney Act 42 USC phần 11431(l), 11432(e)(4) và 11302(a), huyện trường 
này sẽ xem xét và hành động tuyển sinh ở lợi ích tốt nhất của đứa trẻ, theo 42 
USC II 432(e)(3). 

• Yêu cầu của phần 11 là yêu cầu tối thiểu và huyện trường này có thể yêu 
cầu bổ sung tài liệu và xác minh bất kỳ lúc nào. 

• Ở mức tối thiểu, huyện trường này sẽ duy trì trong một tập tin một công cụ 
viết, xác định các loại tài liệu được sử dụng để xác minh mỗi học sinh cư 
trú và bản sao của bất kỳ đơn khởi kiện giám hộ có liên quan hoặc nghị 
định. 

• Các quy định của chính sách này không áp dụng cho sinh viên những 
người cư trú ở ngoài các khu học chánh, nhưng người Pháp đã chuyển 
vào các khu học chánh. 

• Bất kỳ tòa án ra lệnh thủ tục phải mất tiền lệ trong bất kỳ thủ tục ở đây. 

Sinh viên tìm kiếm và thu giữ 

Tòa án đã phán quyết rằng giáo viên và người quản trị trường học đang "tại 
loco parentis" của học sinh. Điều này có nghĩa là giáo viên và quản trị viên hành 



động thay cho cha mẹ trong ngày học và có thể làm bất cứ điều gì một phụ 
huynh sẽ làm gì để duy trì kỷ luật. Ngoài ra, trường cán bộ phải bảo vệ tất cả 
học sinh có thể gây hại. Vì vậy, tòa án đã phán quyết rằng trường cán bộ có thể 
tiến hành các tìm kiếm của học sinh khi không có sự nghi ngờ hợp lý rằng các 
sinh viên có thể có các mục có thể gây hại cho bản thân hoặc các sinh viên 
khác (thuốc hoặc vật liệu ma túy, rượu, vũ khí, các mục bị đánh cắp, thuốc lá, 
thuốc lá điện tử hoặc bất kỳ mục nào khác mà có thể gây hại cho học sinh đó 
hoặc các sinh viên khác). Những phán quyết tòa án được thực hiện để bảo vệ 
tất cả học sinh có thể gây hại. Pháp lý tham khảo: "đang nổi lên đầu tiên và thứ 
tư sửa đổi quyền của học sinh." 1J. Luật pháp và giáo dục 44,451 (1972 "In re 
Donaldson", 269 Cal App.2nd 509, 75 Cal Rptr. "Mercer v. State" (1969). 450 
S.W. 2nd 715 chính sách học thuật (năm 1970). 

  
  

                                                       Huyện tham gia chính sách 
  

Lượng khán giả 

  
                   Khu học chánh Quận Jackson nhấn mạnh tầm quan trọng thường xuyên 

học sinh tham gia học ở trường. Phần lớn các nguồn tài trợ cho các hoạt động 
của trường học của chúng tôi được dựa trên sự tham dự của các sinh viên, và 
huyện mất hàng ngàn đô la do sự vắng mặt. Do đó, phụ huynh được khuyến 
khích để giữ cho sinh viên vắng mặt một tối thiểu tuyệt đối. 

  
Đi học là cuối cùng là trách nhiệm của học sinh và gia đình. Sinh 

viên nên vẫn ra khỏi trường học chỉ khi hoàn toàn cần thiết. Mississippi 
bắt buộc tham gia pháp luật quy định hình phạt pháp lý cho cha mẹ hoặc 
người giám hộ bỏ bê của con em mình tham gia. Khi con có năm (5) 
unexcused sự vắng mặt, Pháp luật quy định tội "Giáo dục trẻ em sơ 
suất" có thể được đưa ra đối với cha mẹ hoặc người giám hộ. Sinh viên 
mất tích 5, 10, và 12 unexcused ngày sẽ được gọi để cán bộ tham 
dự. Khi 10th liên tiếp unexcused sự vắng mặt các học sinh sẽ được rút 
ra và gọi nhân viên truancy cho sự can thiệp của khán giả. 

  
1. một học sinh vắng mặt hơn 37% / ngày giảng dạy phải được coi là vắng 

mặt cả ngày. (MS mã 37-13-91) 
  

2. sự vắng mặt sẽ được xem xét mieãn hoặc unexcused. 
  

3. mieãn vắng: 

Tiểu học (K-5) học sinh có thể lên đến mười (10) ngày kể từ ngày vắng 
mieãn mỗi năm học qua phụ huynh ghi chú. 

Trung học 
Sự vắng mặt sẽ chỉ được mieãn theo MS bắt buộc tham gia luật vì các 
lý do sau: 

a) của trẻ em tham gia học tại một hoạt động được ủy quyền với sự 
chấp thuận trước của giám đốc học khu hoặc người được chỉ 
định của mình. Các hoạt động này có thể bao gồm chuyến tham 
quan, cuộc thi thể thao, học sinh công ước, Lễ hội âm nhạc và 
bất kỳ hoạt động tương tự. 



b) bệnh tật hoặc chấn thương, ngăn không cho trẻ em tuổi đi học-bắt 
buộc thể chất có thể đi học. 

c) khi sự cô lập của một đứa trẻ tuổi đi học-bắt buộc lệnh của cán bộ 
y tế Quận, ban y tế tiểu bang hoặc chính thức của trường thích 
hợp. 

d) cái chết hoặc bệnh tật nghiêm trọng của một thành viên của gia 
đình ngay lập tức của một đứa trẻ tuổi đi học-bắt buộc phải bao 
gồm trẻ em, vợ, chồng, ông bà, cha mẹ, anh em và chị gái, bao 
gồm cả Anh và stepsisters. 

e) khi nó kết quả từ một cuộc hẹn y tế hoặc Nha khoa của bắt buộc-
school-tuổi-trẻ nơi một phê duyệt của giám đốc học khu hoặc 
người được chỉ định của mình đã đạt được trước khi sự vắng 
mặt này, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp. 

f) khi nó kết quả từ sự tham gia của trẻ em tuổi đi học-bắt buộc tại 
các thủ tục tố tụng của tòa án hoặc một tòa án hành chính nếu 
đứa trẻ là một bên của hành động dưới trát hầu tòa theo một 
nhân chứng. 

4. trở lại trường học 

Khi học sinh trở về trường, học sinh phải mang đến một lưu ý từ cha mẹ 
của mình để xác minh kiến thức của phụ huynh về sự vắng mặt. Lý do 
cụ thể cho sự vắng mặt phải được nêu ra. Một phụ huynh phải tuân theo 
các nguyên tắc của # 3 được coi là một sự vắng mặt của excused. Bào 
chữa sẽ chấp nhận đến hai (2) ngày sau khi một học sinh quay lại 
trường học. Nếu một cái cớ cung cấp bởi văn phòng của bác sĩ, nó có 
thể được Fax; Tuy nhiên, nó là trách nhiệm của phụ huynh để đảm bảo 
các lý do gì đã nhận được trong vòng hai (2) ngày sau khi học sinh trở 
lại trường học. 

  
5. unexcused sự vắng mặt 

• Tất cả sự vắng mặt khác hơn cho những lý do nêu trên sẽ được 
unexcused. 

• Cha mẹ ghi chú sẽ được chấp nhận cho bệnh cho đến 5 ngày 
mỗi học kỳ. Bất kỳ sự vắng mặt bổ sung vượt ra ngoài năm sẽ 
unexcused trừ khi học sinh có một lý do y tế từ bác sĩ. 

• Vacations là sự vắng mặt của unexcused. 
  

Mieãn vắng 

  
Nếu sự vắng mặt được mieãn, công việc bị mất bởi các sinh viên có thể được 
thực hiện. Để làm cho bất kỳ công việc bị mất sau khi các ghi chú đầu tiên của 
hai phụ huynh, một bác sĩ xin lỗi cho các học sinh bệnh tật, chấn thương hoặc 
điều kiện y tế phải được trình bày đến văn phòng. Bào chữa sẽ chấp nhận đến 
hai (2) ngày sau khi học sinh quay lại trường học. Nếu một cái cớ cung cấp bởi 
văn phòng của bác sĩ, nó có thể được Fax; Tuy nhiên, nó là trách nhiệm của 
phụ huynh để đảm bảo các lý do gì đã nhận được trong vòng hai (2) ngày sau 
khi học sinh trở lại trường học. 

  
Sự vắng mặt do sau đây sẽ đối xử giống như bác sĩ mieãn vắng: lệnh của một 
cán bộ y tế, y tế tiểu bang hoặc chính thức trường thích hợp, sự vắng mặt do 
cái chết hoặc bệnh tật nghiêm trọng của một thành viên của gia đình ngay lập 



tức (Anh chị em, cha mẹ, ông bà) của một đứa trẻ tuổi đi học bắt buộc, sự vắng 
mặt hay vắng mặt do tòa án ra lệnh xuất hiện liên quan đến học sinh. 

  
Học sinh bỏ học do một hoạt động học có trách nhiệm làm công việc của họ 
trong hai ngày. Những sự vắng mặt không tính là một sự vắng mặt đối với 
những ngoại lệ. 

  
Thiếu nhi sẽ nhận được một (1) ngày và người cao niên sẽ nhận được hai (2) 
ngày để tham dự sự kiện ngày trường cao đẳng. Bằng chứng của khán giả yêu 
cầu. 
  

Make pick-up làm việc 

  
Cho sự vắng mặt của unexcused, sinh viên không thể thực hiện thành công 
việc bị mất. Học sinh sẽ nhận được một số không (0) cho bất kỳ làm việc bị 
mất. Đối với trường hợp tình tiết giảm nhẹ, trường hợp ngoại lệ có thể được 
thực hiện bởi hiệu trưởng. 
  
Lời mở rộng sự vắng mặt/tôn giáo thành: 

  
Nếu một sinh viên sẽ phải vắng mặt một thời gian dài của thời gian (5 ngày) 
hoặc sẽ phải vắng mặt do thành tôn giáo, họ phải tuân theo các nguyên tắc cho 
sự vắng mặt để được mieãn: 

1. trước khi sự vắng mặt các học sinh sẽ liên lạc với giáo viên của mình để 
tìm hiểu bài tập trong ngày vắng mặt. 

2. make-up công việc hướng dẫn là tương tự như đã nêu. 

3. ngày cho phép cho một sự kiện tôn giáo hay sự vắng mặt dài sẽ tính là 
một phần của tổng số vắng phép cho học sinh 

  
  
  

Cao học (9-12) tham gia chính sách: 
• Học sinh sẽ được trình bày trong sáu mươi (60) phút thời gian lớp học để 

được tính hiện nay. Sinh viên tham dự các lớp học tại Trung tâm công 
nghệ phải có mặt trong năm phút nhiều hơn một nửa thời gian lớp học 
để được tính hiện nay. 

  
• Hai sự vắng mặt của mỗi tuần chín chấm điểm thời gian sẽ được xem xét 

mieãn nếu một lưu ý phụ huynh được cung cấp khi trở lại trường 
học. Những lời bào chữa phải được bật văn phòng trước khi vòng bell 
đầu tiên để bắt đầu một ngày học. Bào chữa sẽ chỉ được chấp nhận lên 
đến 2 ngày sau khi học sinh trở lại trường học. (Tham khảo chung tham 
gia học phần) 

  
• Học sinh mất tích 5, 10 và 12 unexcused ngày sẽ được gọi để cán bộ tham 

dự. Khi sự vắng mặt 10 liên tiếp unexcused học sinh sẽ được rút ra từ 
trường và gọi quan truancy cho sự can thiệp của khán giả. Khi sự vắng 
mặt 10 unexcused trong suốt năm học, học sinh sẽ được giới thiệu đến 
TST. 

  



• Sinh viên bỏ lỡ nhiều hơn 8 ngày cho một lớp học thuật ngữ hoặc 15 ngày 
đối với một lớp học kỳ sẽ không nhận được tín dụng cho các lớp học bất 
kể là cuối cùng. Nếu tình tiết giảm nhẹ hoàn cảnh tồn tại cho sự vắng 
mặt, quyết định giải thưởng tín dụng sẽ hoàn toàn theo ý của tòa nhà 
chính. 

  
Khu học chánh Quận Jackson không nhận ra hoặc xử phạt cao 
cấp bỏ qua ngày hoặc bỏ qua ngày cho bất kỳ lớp khác. 
  

Trung học (6-8) tham gia chính sách: 
• Học sinh sẽ được trình bày cho bốn mươi (40) phút thời gian lớp học để 

được tính hiện nay. 

  
• Năm vắng cho mỗi học kỳ chấm điểm thời kỳ sẽ được coi là mieãn nếu 

một lưu ý phụ huynh được cung cấp khi trở lại trường học. Những lời 
bào chữa phải được bật văn phòng trước khi vòng bell đầu tiên để bắt 
đầu một ngày học. Bào chữa sẽ chỉ được chấp nhận lên đến 2 ngày sau 
khi học sinh trở lại trường học. (Tham khảo chung tham gia học phần) 

  
• Học sinh mất tích 5, 10 và 12 unexcused ngày sẽ được gọi để cán bộ tham 

dự. Khi sự vắng mặt 10 liên tiếp unexcused học sinh sẽ được rút ra từ 
trường và gọi quan truancy cho sự can thiệp của khán giả. 
  

• Sinh viên nhiều hơn 10 ngày cho một tín dụng mang học kỳ lớp và 20 ngày 
đối với một khoản tín dụng dài mang lớp sẽ không nhận được tín dụng 
cho các lớp học không phân biệt cuối cùng là bỏ lỡ. Nếu tình tiết giảm 
nhẹ hoàn cảnh tồn tại cho sự vắng mặt, quyết định giải thưởng tín dụng 
sẽ hoàn toàn theo ý của tòa nhà chính. 

  
Các chính sách tham dự trường tiểu học (K-5): 

• Để được tính hiện nay, học sinh phải có mặt cho phần trăm sáu mươi ba 
(63%) thời gian giảng dạy lớp mỗi ngày. 
  

• Mười ngày kể từ ngày vắng mieãn sẽ được phép cho năm học. Vắng mặt 
mỗi yêu cầu một lý do gì văn phụ huynh. Những lời bào chữa phải được 
bật để giáo viên. Bào chữa sẽ chỉ được chấp nhận lên đến 2 ngày sau 
khi học sinh trở lại trường học. (Tham khảo chung tham gia học phần) 

  
  
  
  

• Học sinh mất tích 5, 10 và 12 unexcused ngày sẽ được gọi để cán bộ tham 
dự. Khi sự vắng mặt 10 liên tiếp unexcused học sinh sẽ được rút ra từ 
trường và gọi quan truancy cho sự can thiệp của khán giả. 
  

• Sự vắng mặt với tổng cộng hơn 20 ngày có thể dẫn đến các sinh viên 
đang được giữ lại trong lớp hiện tại cho năm học sau. 

  
Đăng nhập / đăng xuất thủ tục 

  



Trường tiểu học: 
Hậu trường: nó được công nhận rằng một đứa trẻ tiểu học có thể thỉnh thoảng 
bị trễ hoặc có thể được kiểm tra ra khỏi trường học do trường hợp bất khả 
kháng cấp cứu. Phụ huynh đưa con đến trường trễ phải mang con đến văn 
phòng để kiểm tra anh/cô ấy. 
  
Hậu trường được định nghĩa là đến trường sau sự khởi đầu của ngày học. 

  
Khách đến trễ do một cuộc hẹn y tế sẽ được mieãn (và làm việc có thể được 
thực hiện) nếu một bác sĩ Tha được trình bày trong ngày đến muộn. 
  
Sinh viên sẽ không phải chịu hậu quả nếu họ đến muộn vào một xe buýt trường 
học huyện. 

  
Sinh viên được phép tối đa năm đến unexcused vào cuối mỗi học kỳ (với công 
việc được cho phép để được tạo ra). 

  
Sau đợt 5 và 10 đến cuối unexcused và/hoặc kiểm tra-outs cho các trường học 
trong một học kỳ một bức thư có thể được gửi nhà trường thông báo cho các 
bậc cha mẹ có thể giới thiệu đến các vùng của nguồn nhân lực và cán bộ địa 
phương tham gia học. Ngoài ra, sinh viên sẽ không được phép để thực hiện 
thành công việc bị mất. Đối với trường hợp tình tiết giảm nhẹ, trường hợp ngoại 
lệ có thể được thực hiện bởi hiệu trưởng. 

  
Thanh toán: Để cung cấp cho các phúc lợi tốt nhất của mỗi học sinh và các 
trường học, các chính sách thanh toán sau đây đã được áp dụng: 
  

Trước khi học sinh có thể được phát hành từ trường học, phụ huynh, 
giám hộ hợp pháp hoặc người được ủy quyền bởi một phụ huynh 
phải đến văn phòng trường học và ký sinh. Học sinh sẽ chỉ được phát 
hành để cho phép những người được liệt kê trên bảng danh sách liên 
thanh toán. Nhận dạng hình ảnh thích hợp có thể được yêu cầu để 
kiểm tra một sinh viên. Cho sự an toàn của sinh viên, checkouts phải 
được thực hiện 30 phút trước khi thời gian sa thải. 

  
Vui lòng tham khảo trước trang đó cho thấy các chính sách liên quan đến muộn 
đến/checkouts để xem làm thế nào điều này sẽ ảnh hưởng đến khán giả giải tại 
quy định thời gian. 
  
Trong trường hợp cha mẹ của đứa trẻ là ly dị và phụ huynh với các quyền nuôi 
con không muốn phụ huynh còn lại để nhận trẻ em, nhà trường sẽ cố gắng 
thông báo cho phụ huynh cho biết. Nhà trường không thể từ chối một truy cập 
vào phụ huynh cho con của mình trừ khi có lệnh của tòa án cấm truy cập vào 
phụ huynh một đứa trẻ. Nếu một đặt hàng tòa án tồn tại, nó nên được đưa đến 
văn phòng hiệu trưởng/hướng dẫn để mà một bản sao có thể được thực hiện 
và đưa vào trong thư mục tích lũy của đứa trẻ. 

  

Trung học (6-12): 
Sinh viên có thể chỉ được ký ra khỏi trường học bởi cha mẹ/người giám hộ 
hoặc adult(s) khác theo quy định của phụ huynh/giám hộ vào mẫu đăng ký của 



học sinh. Phụ huynh/người giám hộ hay người lớn định phải đến văn phòng và 
hiện tại ảnh nhận dạng ký sinh viên ra khỏi trường học. 
  
Học sinh sẽ không bị tính phí với một muộn học khi xe buýt của họ là vào 
cuối. Tuy nhiên, khi một xe buýt là muộn, học sinh phải kiểm tra tại văn phòng 
cho một vượt qua lớp học thời gian của họ 1st . Vào cuối những sinh viên không 
đi xe buýt sẽ báo cáo cho văn phòng cho một phiếu nhập học đến lớp. Sinh 
viên được phép ba mẹ bào chữa cho mỗi học kỳ. Bất kỳ khách đến muộn vượt 
ra ngoài ba, khác hơn là bác sĩ, có thể hành động kỷ luật. Sinh viên cuối năm 
học hoặc kiểm tra ra sớm trong khi được chỉ định cho ISI sẽ được trao một 
ngày bổ sung của ISI. 

  
Chính sách Check-out: khi một học sinh trở nên bệnh hoặc khẩn cấp phát sinh 
trong các trường học thường xuyên có thể đảm bảo việc sa thải đầu, học sinh 
phải báo cáo đến văn phòng khán giả. Trước khi sinh viên được phép rời khỏi 
trường học, của học sinh cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải được liên 
lạc bằng điện thoại hoặc phụ huynh, giám hộ hợp pháp, hoặc người được ủy 
quyền bởi cha mẹ phải đến trường để đăng học sinh. Quản lý trường học sẽ dự 
trữ các tùy chọn để phát hành một sinh viên học theo quyết định của hiệu 
trưởng nếu cha mẹ của học sinh không thể liên lạc. 
  
Một sinh viên có thể được phát hành cho cuộc hẹn của bác sĩ, Nha khoa hẹn 
hoặc lý do khác chỉ khi phụ huynh, giám hộ hợp pháp hoặc người được ủy 
quyền của cha mẹ đến trường và dấu hiệu sinh hoặc gửi một ghi chú cho văn 
phòng kế toán học sinh nêu rõ lý do đi. Lưu ý này phải bao gồm thời gian đi và 
một số điện thoại nơi phụ huynh có thể liên lạc và cần phải vào tập tin không 
muộn hơn 9:00 sáng ngày ngày đi. Nếu chú ý không thể xác minh, nhà trường 
có quyền từ chối phát hành của học sinh. 

  
Các lớp học bị mất do phòng-outs tính là sự vắng mặt và sẽ được đối xử như 
mieãn hoặc unexcused theo các nguyên tắc thành lập trước đó trong sổ tay 
này. Nếu một thanh toán mieãn, học sinh có trách nhiệm thực hiện công việc 
của lớp học là bị mất trong thời gian anh/cô ấy đăng xuất khỏi trường học. 

  
Sinh viên đến và thời gian khởi hành 

  
1. trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ học sinh đến trường vườn 

trước khi thời gian đã nêu, trừ khi họ được vận chuyển bằng xe buýt 
trường học. 

2. học sinh phải rời khỏi trường học cuối ngày học trừ khi họ đang tham gia 
vào một hoạt động giám sát học và dưới sự giám sát trực tiếp của giáo 
viên. 

3. học sinh là không phải là Sân chơi trẻ em/học vườn trước/sau giờ học. 
4. trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đứa trẻ trên khuôn viên 

trường trước hoặc sau ngày học. Đó là trách nhiệm của cha mẹ cung cấp 
giám sát trước và sau giờ học. 

5. học sinh được khuyến khích để đi xe buýt. 
6. cha mẹ mang con đến trường phải tuân thủ quy trình thả ra và/hoặc chọn 

lên học sinh trường 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cuối năm đến trường/lớp 

(Trung học chỉ 6-12) 
Sau ba (3) sự kiện không vội vàng, xử lý kỷ luật hành động sẽ xảy ra. Thông 
báo trễ có thể được chấp nhận theo quyết định của hiệu trưởng. Đến muộn quá 
nhiều có thể được báo cáo với văn phòng huyện tham gia cho các giới thiệu để 
tòa án gia đình. Sau khi ba sự kiện không vội vàng, xử lý kỷ luật hành động sẽ 
xảy ra. 
  

Rời khỏi lớp học 

  
Học sinh không được phép để lại lớp ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp. Học 
sinh sẽ không được gọi là từ một lớp học điện thoại trừ khi có một trường hợp 
khẩn cấp. Bất cứ học sinh ra khỏi lớp học mà không có một thông qua sẽ nhận 
được hành động kỷ luật thích hợp. 

  
Rời khỏi trường Sân vườn 

  
Khi học sinh lại nhà, cha mẹ của họ cho rằng họ đang ở trong trường học. Để 
cho các giáo viên và quản lý để xác định vị trí các học sinh trong trường hợp 
cuộc gọi khẩn cấp từ nhà, nó là rất quan trọng rằng tất cả học sinh thực hiện 
theo lịch trình của họ chặt chẽ. 

  
Một học sinh không được phép rời khỏi các Sân vườn mà không có anh/cô ấy 
phụ huynh làm cho prearrangements với các trường học theo quy định của hiệu 
trưởng. Xác nhận với cha mẹ phải xảy ra trước khi thanh toán được cấp. Lưu ý 
điều này phải được trình bày và xác nhận trong văn phòng không muộn hơn 8 
giờ sáng ngày kiểm. 
  
Một sinh viên nên không bao giờ rời khỏi trường học cho bất kỳ lý do nào mà 
không cần sự cho phép từ hiệu trưởng. Một khi một học sinh ban xe buýt hoặc 
đến nơi trên khuôn viên trường bằng phương tiện khác, sau đó học sinh phải 
kiểm tra thông qua các văn phòng trước khi rời khỏi trường học vì lý do 
nào. Không làm như vậy sẽ kết quả trong thời gian bị mất được unexcused và 
sẽ dẫn đến hành động kỷ luật. 
  
Bất cứ học sinh đã có sự cho phép rời sở sớm và mất một sinh viên với anh/cô 
ấy, những người đã không đúng cách kiểm tra thông qua các văn phòng, sẽ 
nhận được sự trừng phạt tương tự như các sinh viên để lại mà không được 
phép. 

  



                   
                            Sức khỏe và thủ tục y tế 

  
  
Một sinh viên có hồ sơ sức khỏe đã không được đưa đến nay và không phải 
trong quá trình đang được đưa đến ngày cuối của tháng đầu tiên sẽ không 
được phép ở lại trường. Sinh viên không có ai có bất cứ bệnh truyền nhiễm sẽ 
được phép đi học. Bất cứ trường hợp có vấn đề sẽ được giới thiệu đến các sở 
y tế Quận, và đề nghị của nó sẽ được theo sau. 

  
Theo luật tiểu bang Mississippi, bất kỳ con người có kế hoạch tham dự bất kỳ 
khu vực hoặc trường học tư nhân, bao gồm mẫu giáo, thì lần đầu tiên đã được 
tiêm phòng chống lại những người bệnh được chỉ định bởi các quan chức y tế 
nhà nước. 
  

Bệnh truyền nhiễm/bệnh tật 

  
Ban giáo dục của hệ thống trường học Quận Jackson có quyền lực, quyền và 
nhiệm vụ để loại trừ từ học với những gì dường như là bệnh truyền nhiễm hoặc 
lây nhiễm; cung cấp, Tuy nhiên, như vậy học sinh có thể được cho phép để trở 
lại trường học sau khi trình bày một giấy chứng nhận từ một nhân viên y tế 
công cộng, hợp lệ được cấp phép bác sĩ hoặc y tá thực tập sinh viên là miễn 
phí từ các bệnh như vậy. (MS mã phần 37-7-301(h) 1995) Chứng minh của bác 
sĩ chẩn đoán với bản phát hành để trở lại trường học có thể được yêu cầu cho 
một y tá trường học và/hoặc quản lý cho bệnh nào. 

  
  
Trong trường hợp đó cha mẹ hoặc số liên lạc khẩn cấp không thể đạt hoặc là 
không phản ứng, bộ dịch vụ con người có thể được liên lạc. 
  
Dấu hiệu và triệu chứng của một căn bệnh có thể khác nhau rất nhiều từ người 
sang người (ví dụ, đau họng với sốt; phát ban trên một diện tích lớn của cơ 
thể). Chỉ có bác sĩ hoặc y tá hành nghề có thể chẩn đoán---không phải y tá. 
  
Thông tin này không phải là dự định được sử dụng để chẩn đoán một bệnh 
hoặc nhiễm trùng. Nó không nên thay thế một chẩn đoán của bác sĩ hoặc một 
chuyên viên y tá. 

  
Bất cứ học sinh có bằng chứng của các bệnh truyền nhiễm sẽ có một bác sĩ 
chẩn đoán bệnh và kê đơn điều trị phù hợp. Bệnh truyền nhiễm phổ biến như 
được liệt kê tự động sẽ dẫn đến loại trừ từ các trường học và các hoạt động 
liên quan đến trường học trong khoảng thời gian, khu vực cho phép: 
  

Bệnh Loại trừ từ trường học 

Thủy đậu 6 ngày sau khi vụ phun trào xuất hiện 

Viêm kết mạc 
(Hồng mắt) 

Trẻ em có thể trở lại trường học sau khi một bác sĩ đã được nhìn thấy, 
hoặc khi đỏ/xả cải thiện. 

Bệnh thứ năm Trẻ em bị bệnh thứ năm có thể tới trường, kể từ thời điểm bắt đầu phát 
ban, họ không còn lây nhiễm. 



Cúm và H1N1 
(Cúm lợn) 
  
  

Học sinh có thể trở lại trường học khi sốt và cảm giác tốt. 

  
  

Đức 
Bệnh sởi 

hoặcBệnh sởi 

đỏ 

Miễn phí bệnh sốt và phát ban là phai. 

Viêm gan A Có thể trở lại trường học một (1) tuần sau khi sự khởi đầu của vàng da 

Chốc lở Trẻ em có thể quay trở lại lớp học 24 giờ sau khi đã bắt đầu điều trị. 

Mononucleosis Những đứa trẻ không cần được loại trừ khỏi lớp học, trừ khi được yêu cầu 
vì lý do y tế, nhưng có thể trở lại khi cảm thấy đủ. Trẻ em không nên chia 
sẻ thức ăn hay đồ dùng. 

Bệnh quai bị Chín (9) ngày sau khi các tuyến sưng lên 

Bịnh ghe Đứa trẻ có thể quay trở lại lớp học khi bắt đầu điều trị. 

Bệnh ghẻ Con có thể trở lại trường học ngay sau khi điều trị đã được quản lý. 

Tụ cầu khuẩn Sinh viên sẽ trở lại trường học sau khi được điều trị bởi một bác sĩ và vết 
thương phải được bảo hiểm. 

Họng cầu 
Chuỗi 

Trẻ em có thể quay trở lại lớp 24 giờ sau khi điều trị đã được bắt đầu nếu 
miễn phí bệnh sốt. 

Bệnh lao (TB) Những người có một xét nghiệm lao qua da tích cực chỉ có thể đi học vì 
họ đã có quá trình bệnh là truyền nhiễm. Những người được chẩn 
đoán với bệnh lao hoạt động sẽ cần sự cho phép từ MS bang khoa của 
sức khỏe lao chương trình kiểm soát để trở lại trường học. 

Ho Học sinh có thể trở lại trường học 5 ngày sau khi điều trị đã bắt đầu. 

  
Cho chúng hoặc các bệnh truyền nhiễm khác, hiệu trưởng có thể yêu cầu một 
ghi chú viết từ của học sinh gia đình bác sĩ hay y tế công cộng tỉnh cho một học 
sinh để trở lại trường học sau khi có một bệnh truyền nhiễm hoặc lây nhiễm. 

  
  
Thông tin này không có ý định sẽ được sử dụng để chẩn đoán một bệnh hoặc 
nhiễm trùng. Nó không nên thay thế một chẩn đoán được đào tạo nhân viên y 
tế. 

  
Chủng ngừa và tiêm chủng 

Nó là trái pháp luật đối với bất kỳ trẻ em đi học mà không cần đầu tiên được 
tiêm với một liều lượng của bệnh bạch hầu, ho, uốn ván, đỏ bệnh sởi, rubella và 
vắc xin bại liệt và hoàn thành toàn bộ loạt trong vòng chín mươi (90) ngày. Mỗi 
học sinh trong lớp mẫu giáo đến lớp 12 phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm 
chủng tuân thủ từ bác sĩ của mình hoặc từ sở y tế. Giấy chứng nhận này phù 
hợp (mẫu 121) phải được trình bày để tham dự các trường học, mặc dù tất cả 
các hồ sơ bắn bây giờ Cập Nhật vào hồ sơ học 



Các chứng chỉ hợp lệ bao gồm các mẫu 121-A, y tế miễn chứng chỉ hoặc mẫu 
121-T, tạm thời tuân thủ giấy chứng nhận. Tất cả học sinh bước vào, tiến hoặc 
chuyển vào lớp 7 sẽ cần bằng chứng của một vị thành niên ho gà (pertussis) 
tăng cường, aka Tdap vắc xin, trước khi nhập học vào mùa thu. Tdap vắc xin 
được đưa ra vào hoặc sau ngày sinh nhật thứ 7 đáp ứng các yêu cầu mới của 
trường. 

Để đảm bảo chứng chỉ này phù hợp, nó sẽ được cần thiết cho các sinh viên để 
đi đến địa phương quận sở y tế, các văn phòng của bác sĩ gia đình của mình, 
tham gia với anh/cô ấy tất cả chính thức bắn records. Trước khi một đứa trẻ có 
thể đăng ký, giấy chứng nhận phù hợp phải được trình bày. Xác nhận chứng 
chỉ này sẽ trở thành một phần thường xuyên của các hồ sơ của học sinh và sẽ 
có hiệu lực đến lớp 12. 

Nếu bác sĩ ký chứng chỉ chỉ ra rằng liều khác là cần thiết, các sinh viên sẽ được 
cấp chín mươi (90) ngày để hoàn thành các chủng ngừa cần thiết; Nếu họ 
không được hoàn thành vào cuối chín mươi (90) ngày, trẻ em của pháp luật 
phải bị tạm ngưng cho đến khi đạt được sự tuân thủ. 

Chính sách y tế về việc chủng ngừa 

Một giấy chứng nhận phù hợp sẽ được trình bày cho các trường học khi một 
đứa trẻ đầu tiên nhập học sau khi đăng ký. Chứng chỉ này sẽ được phát hành 
bởi văn phòng y tế địa phương hoặc bác sĩ trên hình thức quy định bởi Hội 
đồng y tế bang Mississippi. 

Nếu một đứa trẻ cung cấp để theo học tại một trường học mà không có hoàn 
thành yêu cầu tiêm chủng: 

A. văn phòng y tế địa phương (không phải là một chính thức học) có thể cho 
một khoảng thời gian lên đến 90 ngày để hoàn thành như vậy. Không có 
trẻ em có thể được đăng ký mà không có ít nhất một liều vắc xin được 
chỉ định mỗi. 

B. bất cứ đứa trẻ không phải trong tuân thủ cuối 90 ngày, kể từ việc mở 
trường học phải được treo cho đến khi anh/cô ấy là tuân thủ trừ khi các 
viên chức y tế thuộc tính sự chậm trễ để thiếu nguồn cung cấp vắc xin. 

Miễn: 

A. lý do y tế-phải được xác minh bởi một hợp lệ - được cấp giấy phép bác sĩ 
với các viên chức y tế địa phương. 

B. The Mississippi tối cao tòa án đã phán quyết rằng tôn giáo miễn là không 
thể chấp nhận được. 

  

  

  

  

  
  

Đầu chí 

  



Học sinh xác định s với nits và/hoặc chí sẽ được gửi về nhà ngay lập tức với 
một tấm lá thư và thông tin. 

  
Trở lại trường học: học sinh có thể được readmitted sau khi điều trị cung cấp 
không có không có chí nhìn thấy được. Khi trở lại trường học trẻ em sẽ được 
kiểm tra bởi một trường học chính thức. 

  
Bằng chứng về điều trị cũng là bắt buộc khi trẻ em trở lại trường học. Bằng 
chứng về điều trị bao gồm các hộp và nhận được lưu trữ. 

  
Sau thứ ba nhân dịp một học sinh có chí hoặc nits, một chính sách không-nit"" 
sẽ có hiệu lực. Bất kỳ học sinh có chí hoặc nits bốn lần sẽ được yêu cầu để 
được miễn phí của tất cả nits trước khi bị readmitted vào trường học. House Bill 
737, thông qua tại kỳ họp lập pháp năm 2007, tiểu bang: 
  

Nếu một sinh viên ở bất kỳ khu vực tiểu học hoặc trung học đã có chí 
hoặc nits ba (3) trường hợp trong một (1) năm trong khi đi học, hoặc nếu 
phụ huynh của học sinh đã được thông báo của trường cán bộ mà học 
sinh có chí hoặc nits (3) trường hợp trong một (1) năm học, được xác 
định bởi y tá trường học , y tá sức khỏe cộng đồng hoặc một bác sĩ, hiệu 
trưởng hoặc người quản trị phải thông báo cho sở y tế Quận của vấn đề 
định kỳ của chí với học sinh đó. Sở y tế Quận sau đó sẽ hướng dẫn cha 
mẹ của trẻ em hoặc người giám hộ trên làm thế nào để điều trị chí hoặc 
nits, loại trừ chí hoặc nits từ hộ gia đình, và ngăn ngừa tái phát của chí 
hoặc nits. Sở y tế Quận sẽ thu phí của con cha mẹ hoặc người giám hộ 
để phục hồi các chi phí của nó cung cấp điều trị và tư vấn cho chí hoặc 
nits. Hiệu trưởng trường hoặc quản trị viên sẽ không cho phép trẻ em 
tham gia cho đến khi thu được bằng chứng về điều trị và đứa trẻ rõ ràng 
của chí hoặc nits. 

  
Điều trị chấy đầu: phương pháp điều trị theo toa hoặc over-the-counter chống 
chí được coi là thích hợp. Quay lại chải tóc với một tinh chải răng để loại bỏ tất 
cả các nits. 

  
Sốt 

  
Khi viên chức nhà trường nhận thức được rằng nhiệt độ của một đứa trẻ là 100 
độ, một nỗ lực sẽ được thực hiện để liên lạc với phụ huynh/người giám hộ. Nếu 
nhiệt độ đạt đến độ 101, một chính thức của trường sẽ yêu cầu rằng phụ 
huynh/giám hộ nhận con. Thủ tục này được theo sau để bảo đảm sự an toàn 
của trẻ em và các phúc lợi của các học sinh khác. Sinh viên có thể trở lại 
trường học khi họ có được miễn phí từ các cơn sốt trong một thời gian ít nhất là 
24 giờ mà không cần thuốc. 

Thuốc men 

  
Học sinh không được phép mang theo y học. Trong trường hợp một loại thuốc 
là mang đến cho các trường học bởi một sinh viên, thuốc sẽ được ngay lập tức 
bị tịch thu và học sinh có thể được giới thiệu đến người quản trị xây dựng hành 
động kỷ luật. 

  



Để đúng cách phân chia các loại thuốc theo quy định, phụ huynh/người giám hộ 
thì: 

1. cung cấp các trường học với một kế hoạch y tế cho con em của họ có 
một vấn đề y tế đặc biệt (tức là phản ứng dị ứng, hen suyễn, vv) 

2. hiện một hình thức y tế đồng ý ký bởi phụ huynh để hiệu trưởng hoặc 
người được của mình. 

  
  
  
Quản lý trường học có thể xác định chính sách trường học hoặc khu học chánh 
địa phương vai trò của giáo viên và nhân viên trường học khác trong quản lý 
các loại thuốc. Nếu không có y tá, hiệu trưởng/quản trị viên có thể chỉ định nhân 
sự để quản lý các loại thuốc. Các nhân viên khu vực cho phép sẽ được yêu cầu 
tài liệu mỗi khi một loại thuốc được đưa ra. Tất cả loại thuốc nên được ghi trên 
hồ sơ của học sinh, chú ý thời gian và chữ cái đầu của người quản lý 
thuốc. Mặt sau của bản ghi nên hiển thị tên đầy đủ của người quản lý thuốc, 
theo sau là tên viết tắt trong phần quy định. (Ví dụ - Jane Doe, RN (LC) 
12:10:00) 

  
Trường tiểu học (K-5) sẽ không quản lý bất kỳ loại thuốc nonprescription thay 
mặt cho các sinh viên. Phụ huynh sẽ được yêu cầu về thể chất quản lý thuốc 
men. 
  
Trường trung học (6-12) sẽ cho phép cha mẹ để gửi nonprescription thuốc 
trong các thùng chứa bản gốc được đặt trong một baggie rõ ràng được lưu trữ 
tại văn phòng quản lý trường học cho các sinh viên để self-administer. 
  
Phụ huynh sẽ cung cấp cho phép cho bất kỳ thuốc (bao gồm cả Tylenol, 
Benadryl, vv) mà cho phép khu vực cho phép nhân viên để quản lý các loại 
thuốc và đó bao gồm các hướng dẫn cụ thể để sử dụng. (Ví dụ: nếu Tylenol 
được đưa ra, cha mẹ nên viết đơn đặt hàng cụ thể hướng dẫn như trường hợp 
được đưa ra và liều dùng.) 

  
Tất cả loại thuốc nên được đưa đến trường học của phụ huynh/người giám hộ 
hoặc khu vực cho phép người lớn/phụ huynh hoặc người giám hộ hoặc người 
được chỉ định của một đứa trẻ. Thuốc sẽ được đưa ra để chính thức của 
trường chịu trách nhiệm về quản lý thuốc cho đứa trẻ. Bất kỳ quy định thuốc 
đưa vào cơ sở của phụ huynh, giám hộ hợp pháp, hoặc người được chỉ định 
của một đứa trẻ sẽ được ngày và giữ nguyên container dán nhãn bởi một dược 
sĩ có đứa trẻ đầu tiên và cuối tên; ngày theo toa đã được lấp đầy; tên của các 
nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe người đã viết toa; Các thuốc ngày hết hạn và 
hướng dẫn rõ ràng cụ thể để quản lý, lưu trữ và bất kỳ tác dụng phụ nên được 
báo cáo cho bác sĩ quy định. Số lượng thuốc nhận nên được tính và từ người 
mà họ đang nhận được phải được ghi thành tài liệu. Theo toa chất lỏng nên 
được tài liệu như số tiền của CC và của ml. 
  
Nếu một bác sĩ đã ra lệnh một liều lượng khác hơn chỉ định trên nhãn, một chai 
Cập Nhật theo toa là cần thiết để phản ánh sự thay đổi trong liều. (Cho đến khi 
nạp lại, các bác sĩ đơn hàng sẽ được đầy đủ.) Số lượng thuốc và người đã 
nhận được nó nên được tài liệu trên hồ sơ của thuốc. Bất kỳ thay đổi nào về 



liều lượng thời gian thuốc phải theo lệnh của bác sĩ. (Ví dụ: nếu một loại thuốc 
để ngừng hoặc nếu liều lượng là được tăng hoặc giảm.) 

  
Không nên cho thuốc sau ngày hết hạn. Đó là các bậc cha mẹ có trách nhiệm 
liên hệ với bác sĩ để cập nhật các loại thuốc. [Ví dụ 1: theo toa ra lệnh cho 
2009-2010 nên không được đưa ra trong năm 2011. Ví dụ 2: Ho y lệnh 
12/11/2010, không nên cho sau hai tuần (10 ngày làm việc) mà không tại Cập 
Nhật của bác. Thuốc (kháng sinh, vv) không nên cho qua 10 ngày kể từ ngày 
ban đầu của đơn đặt hàng, trừ khi được chỉ rõ bằng văn bản bởi bác sĩ.] 

  
Khóa tủ hoặc ngăn kéo là được cung cấp cho việc lưu trữ các loại thuốc không 
phải là để được trong tủ lạnh. 
  
Một "Phiên bản của mẫu thông tin" nên được ký để cho phép giao tiếp giữa các 
nhà cung cấp y tế và các y tá trường học hoặc người được chỉ định. 
  
  
  
Trong một nỗ lực để cung cấp chăm sóc sức khỏe an toàn cho trẻ em, quên 
liều thuốc đã được đưa ra tại trang chủ không có thể được quản lý tại 
trường. Thuốc phải được quản lý không sớm hơn 30 phút trước khi đặt hàng 
của bác sĩ và không muộn hơn 30 phút sau. Trong trường hợp đó một đứa trẻ 
không nhận được thuốc được đưa ra tại nhà, bác sĩ của con có thể liên hệ với 
các trường học và yêu cầu một liều lượng là được đưa ra. Nếu bác sĩ liên hệ 
với nhà trường, phụ nữ y tá/xám/người được chỉ định sẽ được phép cung cấp 
cho các thuốc bị lãng quên ở nhà. 
  
Khi viên chức nhà trường nhận thức được rằng nhiệt độ của một đứa trẻ là 100 
độ, một nỗ lực sẽ được thực hiện để liên lạc với phụ huynh/người giám hộ. Nếu 
nhiệt độ đạt đến độ 101, một chính thức của trường sẽ yêu cầu rằng phụ 
huynh/giám hộ nhận con. Thủ tục này được theo sau để bảo đảm sự an toàn 
của trẻ em và các phúc lợi cho các sinh viên khác. 

  
Khu học chánh Quận Jackson có quyền từ chối để quản lý bất cứ thuốc men 
cho học sinh khi hoàn cảnh đảm bảo hành động này. Những trường hợp có thể 
bao gồm phản ứng, phản ứng, không đầy đủ hướng dẫn về quản lý thuốc, 
không tuân thủ bởi cha mẹ/người giám hộ với chính sách hệ thống trường học 
cho các quản lý các loại thuốc hoặc trường hợp khác tình tiết giảm nhẹ. 
  

Trường hợp khẩn cấp y tế 

  
Trong trường hợp khẩn cấp trong thời gian đó, một đứa trẻ có thể cần phải 
được vận chuyển đến bệnh viện, nhà trường sẽ cố gắng liên lạc với phụ 
huynh/người giám hộ. Nếu phụ huynh/người giám hộ không thể liên lạc, nhà 
trường sẽ có đứa trẻ vận chuyển đến bệnh viện và sẽ tiếp tục cố gắng và liên 
hệ với phụ huynh/người giám hộ. Bất kỳ chi phí phát sinh sẽ là trách nhiệm của 
phụ huynh/người giám hộ. 

  

  

Đại học thông tin   



  
Vĩnh viễn hồ sơ 

  
Một hồ sơ vĩnh viễn được thiết lập cho mỗi học sinh trong hệ thống trường 
học. Kỷ lục này bắt đầu khi một cá nhân bắt đầu đi học và được lưu giữ hiện tại 
trên học sinh cho đến khi người đó sinh viên tốt nghiệp. 
  
Giáo dục hồ sơ có thể được chuyển tiếp theo yêu cầu của một trường học với ý 
bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ. 
  

Báo cáo tiến độ và báo cáo thẻ 

  
4 ½ tuần Các đánh dấu thời kỳ mỗi tuần chín chấm điểm, một báo cáo tiến độ 
sẽ được gửi về nhà cho biết tình trạng học tập của mỗi đứa trẻ. Báo cáo này sẽ 
cho thấy sự tiến bộ là thực hiện trong các lĩnh vực chủ đề khác nhau. Điều này 
có thể không chỉ ra rằng học sinh là không. Hội nghị có thể được thiết lập tại 
thời điểm này nếu cần thiết. Một báo cáo chính thức sẽ được gửi vào cuối mỗi 
tuần chín. Ngày cho báo cáo tiến độ được liệt kê trong các phía trước của các 
sổ tay trên lịch học. 

  
Báo cáo của các lớp 

  
Mỗi học sinh sẽ nhận được một báo cáo từ giáo viên chủ nhiệm của mình hiển 
thị các lớp của mình cho cụm từ đó và trong năm khi buổi học kết thúc. Thẻ báo 
cáo sẽ được trao vào cuối mỗi khoảng thời gian 9 tuần. Thẻ báo cáo phải được 
ký và quay trở lại trường học ngày hôm sau. Ngày tháng cho các báo cáo được 
liệt kê ở mặt trước các sổ tay lịch học. 
  
Một lời giải thích của hệ thống chấm điểm là như sau: 
                        

---90-100   Tuyệt vời 
B---80-89   Trên trung bình 
C---70-79   Trung bình 
D---65-69   Dưới trung bình 

                   F---64 và dưới đây 

                   Tôi---không đầy đủ 

                   S---thỏa đáng 

                   N---cần cải tiến 

                   U.......... Không đạt yêu cầu 

  
Honor Roll: Giám đốc của Honor Roll-tất cả A 

Hiệu trưởng của Honor Roll-A hoặc B 
  

Ghi âm của các lớp 

  
Trong trường hợp đó một học sinh không nhận được tín dụng cho một chủ đề 
do sự vắng mặt quá nhiều, việc trục xuất hoặc thả ra khỏi trường học, NC (no 
credit) có thể được ghi lại tại chỗ áp dụng trong thư mục của học sinh tích lũy 
và ghi nhận vĩnh viễn. 

  



Nhà nước yêu cầu thử nghiệm 

  
Khu học chánh Quận Jackson tham gia Mississippi chương trình đào tạo nội 
dung đánh giá hệ thống bao gồm đánh giá cho từng cấp học. Học sinh trong lớp 
K-12 được yêu cầu để có đánh giá Mississippi được đưa ra theo lịch kiểm tra 
được cung cấp bởi các MS vùng của văn phòng giáo dục đánh giá học sinh. 

  

Hướng dẫn học trường tiểu học: 

  
Chương trình khuyến mại và duy trì 

  
A. bắt đầu từ năm học 2014-2015, một sinh viên ghi ở đạt mức thấp nhất có 

thể đọc đánh giá nhà nước được thành lập cho 3rd lớp sẽ không được 
đẩy mạnh đến lớpthứ 4, trừ khi các sinh viên đáp ứng tốt khiến miễn trừ 
cho các chương trình khuyến mại. 

  
B. để được thăng chức từ cấp một lớp tiếp theo trong lớp 1-3, một học sinh 

phải duy trì một lớp đi qua ELA và toán học. Trung bình hàng năm được 
xác định bằng trung bình học kỳ hai lớp số. 

  
C. để được thăng hạng từ lớp 4 đến 5, học sinh phải duy trì một lớp đi qua 

ELA và toán học, ngoài ra khoa học hoặc khoa học xã hội. 

  
Mất để được thăng chức từ cấp một lớp tiếp theo trong lớp 5-6, học sinh 

phải duy trì một lớp đi qua trong toán học, ELA, khoa học và khoa học 
xã hội. 

  
  
  
  
  

  
Bài/tập 

  
Bài tập ở nhà là một giai đoạn rất quan trọng của chương trình giáo dục cho trẻ 
em. Nó phục vụ như là một kết nối giữa gia đình và trường học. Nó được sử 
dụng để bổ sung cho việc cấp và tăng cường sự hiểu biết của học sinh của 
anh/cô ấy đang học gì. Phụ huynh được khuyến khích hợp tác với các trường 
học trong thấy rằng bài tập được hoàn thành vào thời gian. 

  
Học sinh được dự kiến sẽ triển lãm hành vi đạo Đức như, nhưng không giới 
hạn ở sự trung thực, tính toàn vẹn và tin cậy. Do đó, bất cứ học sinh bắt gian 
lận hoặc plagiarizing trên một bài kiểm tra hoặc phân công trường khác có thể 
nhận được một lớp 0 (zero), và các phụ huynh sẽ được thông báo bởi các giáo 
viên. 

Hội nghị 

  
Tại thời điểm khác nhau trong năm học và cho nhiều lý do, giáo viên và cha mẹ 
nên hỏi ý kiến liên quan đến học sinh. Các hội nghị nên được prearranged trong 



giờ học. Prearrange một hội nghị, cha mẹ có thể gửi các giáo viên yêu cầu một 
hội nghị, hoặc nó có thể được sắp xếp thông qua các văn phòng nhà 
trường. Nhân viên văn phòng của trường không đưa ra số điện thoại nhà của 
giáo viên. 

  
Giáo viên không có sẵn bằng điện thoại hoặc trong người cho phụ huynh/giáo 
viên hội nghị trong thời gian giảng dậy. Phụ huynh phải không phải đi đến 
phòng của giáo viên trong giờ học đểlịch trình một cuộc họp. Cố gắng để đáp 
ứng với các giáo viên tại số lần gây rối và không công bằng với các giáo viên và 
học sinh. 
  
Để cho tất cả sinh viên để nhận được hướng dẫn tối đa trong ngày học, tất cả 
phụ huynh phải chờ đợi trong văn phòng khi chờ đợi cho một hội nghị hoặc khi 
chọn lên con cái của họ hoặc con cái của họ làm việc. 

  

Hướng dẫn học trung học cơ sở:  
  

Phân loại cấp lớp 

  
Phân loại của học sinh sẽ được xác định bởi sau khi hoàn thành khóa học sau 
đây: 

  
khóa học lớp 5 lớp 6: ELA, toán học, khoa học, xã hội học và đọc sách. 

                    khóa học lớp 6 lớp 7: ELA, toán học, khoa học, xã hội học và đọc sách. 

                    khóa học lớp 7 lớp 8: ELA, toán học, khoa học, xã hội học và đọc sách. 

                    8 đến 9 lớp * lớp 8 bao gồm đi qua ELA, toán học, khoa học và khoa học xã hội. 

  
Sinh viên có thể được lên lớp 9 người tham gia vào trường túc và/hoặc tín dụng 
chương trình phục hồi. Tham gia vào các chương trình này phải có cha mẹ và 
hiệu trưởng phê duyệt. Xin lưu ý: học sinh không thể thất bại nhiều hơn hai yêu 
cầu khóa học khuyến mãi. 

Kiểm tra và miễn trừ 

  
Xét nghiệm 

  
Bài kiểm tra trong tất cả các đối tượng được cho vào cuối mỗi tuần chín. Các 
xét nghiệm này sẽ được trao vào ngày được chỉ định và tính 20% của lớp chín 
(9) tuần. Bài kiểm tra được trước khi được giao trước khi sự vắng mặt của học 
sinh sẽ được đưa vào ngày học sinh trở về lớp học. Chín (9) tuần kiểm tra là 
toàn diện trong thời hạn 9 tuần. 
  
  
Bất cứ học sinh bắt được plagiarizing hoặc gian lận trên một bài kiểm tra, bài 
tập ở nhà hoặc phân công trường khác có thể nhận được một lớp của số không 
(0), và các phụ huynh sẽ được thông báo bởi các giáo viên. Chính sách miễn 

  
Các tiêu chí cho các kỳ thi miễn giảm là: 
  
1. một học sinh có đủ điều kiện để được miễn nếu người đó có một trung bình 

là 90 học kỳ với không quá bốn (4) sự vắng mặt trong một khóa học 



hoặc học sinh đã duy trì một mức trung bình 80 học kỳ với không nhiều 
hơn hai (2) sự vắng mặt cho mỗi học kỳ. 

            
2. học sinh có thể có không có nhiều hơn một (1) vụ việc kỷ luật ISI và no OSS. 

  
3. tất cả sự vắng mặt được tính về miễn trừ. Điều này bao gồm các phụ huynh 

ghi chú, bác sĩ excuses và unexcused sự vắng mặt. Hiệu trưởng đã 
quyết định cho phép miễn trừ theo tình tiết giảm nhẹ hoàn cảnh. 

  
Sự vắng mặt: Tất cả sự vắng mặt được tính về miễn trừ nằm viện và thủ tục 
ngoại trú. Thăm phòng cấp cứu có thể không đủ điều kiện. Điều này bao gồm 
các phụ huynh ghi chú, bác sĩ excuses, và sự vắng mặt của unexcused. 
  

Hướng dẫn mở rộng trường học 

  
1. mở rộng năm học chương trình cung cấp các phương tiện mà học sinh (lớp 

6-8) có thể được giảng dạy, nội dung và mục tiêu không thông thạo trong 
phiên họp thường xuyên trường học. Chương trình học kéo dài sẽ phụ 
thuộc vào sự sẵn có của các giáo viên đủ điều kiện. 
  

2. để đủ điều kiện để tham dự mở rộng trường học, một sinh viên phải đáp ứng 
tất cả các tiêu chí sau: 

A. có một trung bình hàng năm của không ít hơn 55. 
Sinh là không đọc nhiều hơn một cấp dưới đây mức độ cần thiết 
để thăng tiến trong chính sách IHA (IHE) trong các lớp mà một 
mức độ yêu cầu được xác định. C. lớp 6-8 đã không thất bại nhiều 
hơn hai (2) các đối tượng. 

  
4. trong một phiên giao dịch mở rộng trường, số lượng các khóa học mà sinh 

viên có thể đăng ký được xác định bằng phân loại lớp của mình: 
• Lớp 8: đã không thất bại nhiều hơn 2 môn học. 

• Đại số không thể được thực hiện trong năm học kéo dài. Toán học 
khắc phục có thể được thực hiện trong năm học mở rộng cho quảng 
cáo. 

• Học phí là $150,00 mỗi chủ đề. 
  

4. số đăng ký cho các khóa học cụ thể sẽ xác định các yếu tố như những khóa 
học mà sinh viên sẽ được cung cấp trong phiên giao dịch mở rộng trường 
học. 

  
5. mở rộng trường phiên có thể kết thúc vào ngày làm việc cuối cùng trong 

tháng sáu. 
  

6. cho mỗi học sinh ghi danh vào trường học kéo dài, sẽ có một bản sao của 
mục tiêu/nội dung theo quy định để được làm chủ bởi học sinh đó. Kỹ năng 
cơ bản là không có các kỹ năng duy nhất, học sinh sẽ được yêu cầu để làm 
chủ. Mục tiêu/nội dung theo quy định sẽ được cung cấp bởi teacher(s) lớp 
học mà học sinh không đã nắm vững mục tiêu, nội dung là một phần của 
quy trình kiểm tra cuối cùng của năm của giáo viên. 
  



7. học viên không hoàn thành làm chủ các kỹ năng cần thiết/nội dung cuối mở 
rộng học kỳ sẽ được giữ lại trong lớp mà trong đó họ đã được đăng ký ở 
phần cuối của năm học. 
  

8. ra khỏi huyện học sinh không được phép tham dự. Trước khi chuyển sinh 
viên đến từ trong huyện đã chính thức được đăng ký trong kỳ họp kéo dài 
năm, cha mẹ học sinh chuyển phải mang đến các tài liệu học tiếp nhận 
phản ánh sự chấp thuận của hiệu trưởng nhà trường và một bản sao của 
mục tiêu/nội dung theo quy định để được làm chủ bởi các sinh viên. 

  
9. chương trình mở rộng năm học sẽ tuân thủ các nguyên tắc thành lập bởi bộ 

giáo dục bang và chứa trong trách nhiệm. 
  

10. hội đồng nhà trường Quận Jackson tất cả chính sách áp dụng mở rộng 
trường học khi áp dụng. 
  

11. the quyết đoán kỷ luật kế hoạch theo trường học Quận Jackson County 
trong năm học thường xuyên sẽ được sử dụng trong kỳ họp mở rộng 
trường học. Mỗi học sinh sẽ nhận được một bản sao của các giáo viên lớp 
học quy tắc và những hậu quả cho không làm theo họ. 
  
Nếu một sinh viên được gửi đến văn phòng, các hành động sau đây sẽ 
được thực hiện: 

A. đầu tiên: phụ huynh sẽ được thông báo về hành vi sai trái và thực 
tế là nếu học sinh được gọi đến văn phòng một lần thứ hai, 
ông/bà sẽ được miễn nhiệm từ mở rộng trường học và sẽ mất 
bất kỳ khoản phí được thanh toán. 

B. lần thứ hai: học sinh sẽ được miễn nhiệm từ mở rộng trường học 
và sẽ mất bất kỳ khoản phí được thanh toán. 

  

Hướng dẫn học trường trung học:  
  

Các chính sách liên quan đến sự lựa chọn của môn 
học 

  
1. học sinh được phép chọn trực tuyến và thư từ các khóa học cho các 

khoản tín dụng tốt nghiệp cung cấp các hướng dẫn sau đây được theo sau: 

  
A. ghi danh vào các khóa học trực tuyến và thư từ phải có sự chấp 
thuận trước do hiệu trưởng. 

  
B. các khóa học phải đáp ứng tất cả yêu cầu trích dẫn 
trong Chương trình giảng dạy Mississippi 

                   Khung và các khóa học được phê duyệt đối với trường trung học ở Mississippi 

  
2. học sinh chuyển từ trường học được công nhận một nhà nước được 

phép áp dụng những khoản tín dụng yêu cầu của thành phố. 

  
Tín dụng kép 

  



• Sinh viên phải có một B (3.0 trên 4.0 quy mô) điểm trung bình để có các 
khóa học kép tín dụng. 

• Khóa học kép tín dụng được thực hiện thông qua một trường cao đẳng 
cộng đồng địa phương phải được chấp thuận trước bằng cao đẳng 
cộng đồng, Mississippi sở giáo dục và hiệu trưởng trường. 

• Thẻ tín dụng sẽ tính trong lớp rank 

• Trọng lượng của các khóa học kép tín dụng sẽ là cùng một trọng lượng 
như các lớp học AP. 

• Kép tín dụng khóa học sẽ trao các tín dụng dựa trên tín dụng một (1) 
trường trung học cho mỗi ba (3) tín dụng cao đẳng khóa học giờ hoàn 
tất thành công. 

• Xin vui lòng xem của bạn cố vấn trường liên quan đến các lớp học dành 
cho các tín dụng kép. 

  
  
  
  

Các lớp 

  
Thử nghiệm tính 50%, kỳ thi tính 20% và hàng ngày làm việc tính 30%. Mức 
trung bình của khóa học sẽ bao gồm trung bình của hai nhiệm kỳ. 
  

Phân loại cấp lớp 

  
Phân loại của học sinh sẽ được xác định bởi số lượng các đơn vị tín dụng hoàn 
thành trước ngày đầu tiên của năm học mới. 

                         
Có 10thứ lớp 6 tín chỉ 
Để là cấplần thứ 11 13 các khoản tín dụng 

Có 12thứ lớp 20 các khoản tín dụng 
  

Chính sách miễn 

  
Trường sẽ quản lý một cuộc kiểm tra toàn diện bao gồm tất cả các công việc 
đã hoàn thành trong một khóa học cụ thể. Kỳ thi này sẽ chiếm 20% của thuật 
ngữ lớp. 

  
Không miễn trừ cho 1st hoặc 3rd hạn khóa học. Ra khỏi trường treo (bất cứ 
lúc nào trong suốt chiều dài của khóa học) tự động disqualifies sinh viên từ 
miễn trừ trong khóa học mà 
  

Lớp 9-12: Cho một sinh viên để có đủ điều kiện cho miễn trừ trong một khóa 
học cụ thể, người đó phải đáp ứng một trong các tiêu chí được liệt kê dưới đây: 

  
1. có trung bình là 90-100 của khóa học và không có nhiều hơn bốn (4) sự vắng 

mặt một học kỳ khóa học hay không nhiều hơn hai (2) sự vắng mặt một 
chín (9) tuần khóa học. 
                        



2. có một mức trung bình của sự vắng mặt 80-89 cho các khóa học và không có 
nhiều hơn hai (2) mỗi học kỳ khóa hoặc vắng mặt không có nhiều hơn 1 
cho một khóa học 9 tuần. 

  
3. người cao niên chỉ: có một mức trung bình đi qua các khóa học, cộng với ít 

nhất một trung bình đi qua cho hạn cuối của khóa học đó và không có sự 
vắng mặt trong thời kỳ cuối của khóa học mà. 

  
4. học sinh trong lớp 9-11 với lượng khán giả hoàn hảo cho năm (điều kiện 1-

4); có một trung bình đi qua có thể được miễn thi nhiệm kỳ 4 năm. 
  

Lượng khán giả hoàn hảo được định nghĩa là đang là trình bày tất cả 
các ngày mỗi ngày. 

  
5. những sinh viên tham gia các khóa học năm dài có thể được miễn mỗi học kỳ 

bằng cách sử dụng các tiêu chí tương tự như #1 và #2 ở trên. 

  
6. học sinh có thể chỉ có một ở trường bị cô lập vụ việc và vẫn được coi là để 

được miễn. 
  

Sự vắng mặt: Tất cả sự vắng mặt được tính về miễn trừ nằm viện và thủ tục 
ngoại trú. Thăm phòng cấp cứu có thể không đủ điều kiện. Điều này bao gồm 
các phụ huynh ghi chú, bác sĩ excuses, và sự vắng mặt của unexcused. 

  
Lưu ý: một số lớp học sẽ được hoàn thành trong một thời hạn, và những người 
khác sẽ được hoàn thành trong hai điều khoản.  
  
  
  
Tham gia vào các hoạt động sau đây không được coi là một sự vắng mặt của 

unexcused và không tính hướng tới một sự vắng mặt miễn: 
• Trường hoạt động liên quan 

• Hai trường cao đẳng cấp cao ngày mỗi năm, sự chấp thuận của cố vấn 
hướng dẫn 

• Danh dự Đại học vị trí kỳ thi được chấp thuận bởi tư vấn viên hướng dẫn 
  
Bất kỳ sinh viên đủ điều kiện để được miễn một khóa học cụ thể có các tùy 
chọn của việc thi tuyển cho khóa học đó. 

  
Sinh viên thông báo về việc nghiêm cấm những thiết bị 
điện tử truyền thông trong cuộc thử nghiệm trên toàn 

tiểu bang 
  

  Mississippi chánh trách nhiệm tiêu chuẩn, năm 2014, tiêu chuẩn 22, Cấm 
sở hữu và/hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị truyền thông điện tử, bao gồm 
nhưng không giới hạn để IPod, nghe nhạc MP3, thiết bị Bluetooth, điện 
thoại di động, và các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, của học sinh 
trong việc quản lý các bài kiểm tra trên toàn tiểu bang theo lịch trình. 

  Sở hữu bất kỳ thiết bị nào như vậy, ngay cả khi không được sử dụng, là 
một sự vi phạm chính sách nhà nước. Ví dụ: Các học sinh có một điện 



thoại di động của mình sở hữu bất cứ nơi nào trên người của mình trong 
chính quyền thử nghiệm là thử nghiệm một hành vi vi phạm. Trường học 
cấm sở hữu và/hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị truyền thông điện tử, bao 
gồm nhưng không giới hạn để Ipod, nghe nhạc MP3, thiết bị Bluetooth, 
điện thoại di động và các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân khác trong 
việc quản lý các bài kiểm tra trên toàn tiểu bang theo lịch trình. Nếu một 
thiết bị điện tử nào sở hữu trong một bài kiểm tra, thử nghiệm sẽ được 
giao như là bắt buộc của bộ giáo dục Mississippi. 

  Hậu quả của hành vi vi phạm kiểm tra này là kết quả kiểm tra cho các sinh 
viên sẽ không hợp lệ: vì vậy, các điểm của bất cứ học sinh sở hữu 
những thiết bị này bị cấm trong quản lý kiểm tra sẽ không hợp lệ. Không 
có điểm là báo cáo cho một bài kiểm tra không hợp lệ; do đó dẫn đến 
một số điểm không qua đi cho chủ đề khu vực thử nghiệm. 

  
Trao giải thưởng và thu âm của các lớp 

  
Trong trường hợp sinh viên không nhận được tín dụng cho một chủ đề do sự 
vắng mặt quá nhiều, trục xuất, hay giọt ra khỏi trường học, NC sẽ được ghi lại 
tại chỗ áp dụng trong thư mục của học sinh tích lũy và ghi nhận vĩnh viễn. 
  
Khi một học sinh hoàn thành một chủ đề, thực tế lớp học sinh thu được sẽ 
được ghi lại ở vị trí thích hợp trong thư mục của học sinh tích lũy và ghi nhận 
vĩnh viễn. 

  
Báo cáo tiến bộ của học sinh 

  
Báo cáo tiến độ thành tựu sinh viên sẽ được gửi về nhà bốn lần trong năm. Lịch 
báo cáo tiến độ được liệt kê trên lịch học nằm trong cẩm nang. 
  
Nếu cha mẹ mong muốn một cuộc họp với các giáo viên, nó có thể được sắp 
xếp bằng cách làm cho một cuộc hẹn thông qua văn phòng của hiệu trưởng. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Honor Roll 

  
Sẽ có một giám đốc Honor Roll cho học sinh thực hiện một QPA là 4.5 hoặc 
cao hơn. 
Sẽ có một hiệu trưởng Honor Roll cho học sinh thực hiện một QPA 4,00-4.499. 

  
Giải thưởng ngày chương trình 

  



Mỗi năm giải thưởng sẽ được trao cho các sinh viên xuất sắc trong từng bộ 
phận. Tất cả giải thưởng sẽ được trao một giải thưởng ngày chương trình gần 
cuối năm học. 
  

Tiêu chuẩn để tham gia vào các hoạt động 
ngoại khóa cho các trường học trên lịch trình 

chặn (4 x 4) 
  

Nó là một đặc ân, không phải là một quyền, cho một sinh viên tham gia vào các 
hoạt động ngoại khóa. 
  
Để đủ điều kiện cho sự tham gia, sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu 
niên học sau vào cuối năm học để đủ điều kiện cho sự khởi đầu của năm học 
tiếp theo hoặc vào cuối học kỳ đầu tiên đủ điều kiện cho học kỳ thứ hai. 
  
Sinh viên phải tuân theo tất cả yêu cầu của sách hướng dẫn của sở giao dịch 
chứng học Mississippi 
Hoạt động Hiệp hội, Inc www.misshsaa.com. Ngoài các Cẩm nang của Hiệp hội 
các hoạt động học Mississippi, cổ vũ các thông tin có thể được đặt trong các 
tiêu chí cho Cheerleading lựa chọn chính sách IDFB. 

  
Chuyển từ tư nhân hay công cộng không công 

nhận các trường và các nhà nghiên cứu 
chương trình 

  
Học sinh chuyển vào trường học Quận Jackson County từ một cá nhân hoặc 

công cộng nonaccredited học hay nhà nghiên cứu phải đáp ứng các tiêu 
chí sau: 
1. học sinh lớp 1-8 sẽ quản lý một bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa đọc và toán 

học. Ngoài ra, học sinh sẽ được quản lý một đánh giá để xác định đúng 
vị trí trong huyện của đọc chương trình. 

2. học sinh trong lớp 9-12 sẽ được yêu cầu để có một thử nghiệm bao gồm 
các từ của huyện hướng dẫn quản lý lập kế hoạch trước khi tín dụng có 
thể được trao cho bất cứ khóa học nào chụp riêng/khu vực không chính 
thức công nhận trường học hay nhà nghiên cứu chương trình. Tham 
khảo: Bulletin 171 MS Ủy ban trường học công nhận. 

  
  

Thông tin tốt nghiệp 
  

Yêu cầu tốt nghiệp nhà nước 

  
Tất cả học sinh phải đáp ứng tất cả yêu cầu nhà nước để tốt nghiệp. Những 
yêu cầu nhà nước thường được thay đổi bởi nhà nước; do đó, học sinh nên 
tham khảo ý kiến của cố vấn hướng dẫn để bảo đảm tất cả yêu cầu được đáp 
ứng. 
  
Nó sẽ là trách nhiệm của học sinh để quyết định nếu ông/bà có kế hoạch nhập 
học hoặc đi vào một nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp từ trường trung học. Sau 
khi học sinh làm cho quyết định này, ông/bà nên ghi danh vào các khóa học, 



trong khi ở trường trung học, để chuẩn bị cho sự nghiệp của sự lựa chọn của 
mình. 

  
Để đăng ký trong tuần tự các khóa học, học sinh phải đã hoàn tất khóa học 
trước đó trong chuỗi. (Ví dụ: trước khi dùng tiếng Anh 3, một học sinh phải đã 
hoàn tất cả hai tiếng Anh 1 và 2.) 
  
  

  
Các loại bằng tốt nghiệp 

  
Cao đẳng nghề nghiệp -hoàn thành 21 tín dụng - đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra 
trong MS mã 37-16-17. 

  
Học cơ bản -hoàn thành 21 các khoản tín dụng và một đề nghị từ giáo viên, 
nhân viên tư vấn, hiệu trưởng hoặc cá nhân thích hợp khác; mẫu đơn đã hoàn 
thành; phê duyệt bởi một ủy ban bao gồm các trường hiệu trưởng (hoặc người), 
cố vấn, TST tụ, giáo viên và giáo dục đặc biệt đại diện (nếu có); và cha mẹ phải 
cung cấp ý bằng văn bản. 
  
Cao đẳng truyền thống- Sau khi hoàn thành các khoản tín dụng 28. 

  
Bằng tốt nghiệp cao cấp -hoàn thành các khoản tín dụng 32 

  
(Văn bằng cán sự cũng dựa trên các yêu cầu của sở giáo dục Mississippi.) 

  
Sinh viên với một chất lượng điểm số trung bình 4,0-4,49 sẽ tốt nghiệp với danh 
dự. Sinh viên với một điểm chất lượng trung bình 4.5 – 5.0 sẽ tốt nghiệp với 
danh dự đặc biệt. 

  
Giấy chứng nhận hoàn thành -đây là khi một sinh viên giáo dục đặc biệt đáp 
ứng tất cả các mục tiêu được viết bằng anh/cô ấy cá nhân giáo dục lên kế 
hoạch. 
  
Cao đẳng nghề nghiệp -tốt nghiệp dựa trên sau khi hoàn thành chương trình 
đào tạo nghề nghiệp cốt lõi. Thành công dựa trên danh mục đầu tư lao động đã 
được phê duyệt mà tài liệu yêu cầu đánh giá học tập/năng lực và kinh nghiệm 
thành công làm việc. 
  

          Tất cả học sinh được khuyến khích để tốt nghiệp với một truyền thống hoặc cao hơn 

JCSD cao đẳng. 
Học sinh phải kiếm được tối thiểu 28 tín chỉ để tốt nghiệp với văn bằng truyền 

thống, 21 các khoản tín dụng cho một bằng tốt nghiệp nghề nghiệp và 21 các khoản 
tín dụng cho một bằng tốt nghiệp cơ bản. Sinh viên kiếm khoản tín dụng 32 sẽ tốt 
nghiệp với một văn bằng Diploma nâng cao. Cao đẳng nghề nghiệp đáp ứng mọi 
yêu cầu đặt ra trong MS mã 37-16-17. Theo dõi các văn bằng cơ bản đòi hỏi một đề 
nghị từ giáo viên, nhân viên tư vấn, hiệu trưởng hoặc cá nhân thích hợp khác; mẫu 
đơn đã hoàn thành; phê duyệt bởi một ủy ban bao gồm các trường hiệu trưởng 
(hoặc người), cố vấn, TST tụ, giáo viên và giáo dục đặc biệt đại diện (nếu có); và 
cha mẹ phải cung cấp ý bằng văn bản. 



  
Huyện sau tất cả các yêu cầu nhà nước uỷ thác cho tốt nghiệp. Cụ thể tốt 
nghiệp khóa học yêu cầu được đăng trong các sổ tay mỗi năm và sẽ thay đổi 
như thay đổi theo yêu cầu của MS Department of Education hoặc dựa trên lãnh 
đạo trường yêu cầu cải tiến cho các yêu cầu hiện tại huyện. 
  
Tất cả các yêu cầu như được chỉ ra bởi bộ giáo dục bang Mississippi và các 
Ủy ban về kiểm định chất lượng trường học ở Mississippi trường công lập trách 
nhiệm tiêu chuẩn phải được đáp ứng bởi sinh viên tốt nghiệp. Những yêu cầu 
này bao gồm thỏa đáng qua đánh giá bao gồm chủ đề khu vực thử nghiệm 
chương trình ở cấp độ được thiết lập bởi nhà nước (MS Code 37 16-7). 
  
Yêu cầu văn bằng diploma và tốt nghiệp sinh viên giáo dục đặc biệt sẽ được 
dựa trên các tiêu chí được thành lập bởi kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) / kế 
hoạch chuyển tiếp nghề nghiệp xem xét trên cơ sở hàng năm. 
  
  

• Giáo dục đặc biệt sinh viên nhận bằng tốt nghiệp (khác hơn là một MOD) 
phải tham gia trong khu vực chủ đề chương trình kiểm tra và vượt qua 
cấp theo yêu cầu của nhà nước (MS mã 37-16-7) 

• Sinh viên giáo dục đặc biệt nhận một MOD hoặc giấy chứng nhận hoàn 
thành phải tham gia vào một khóa học được nêu trong kế hoạch chuyển 
đổi IEP cho đã đạt được việc làm. 

  
Các khóa học cho phép cho các tín dụng tốt nghiệp phải là các đối tượng được 
liệt kê trong Các khóa học phê duyệt đối với Trường trung học Mississippi. Các 
khóa học không được liệt kê trong Khóa học phê duyệt đối với trường trung học 
Mississippi yêu cầu sự chấp thuận của Ủy ban về kiểm định chất lượng trường 
trước khi được cung cấp. 
  
Các khóa học được không chỉ định học/không-học tập. Học sinh có thể hoàn 
thành lịch trình của mình để bao gồm những khóa học về quan tâm tới chừng 
nào đáp ứng được các yêu cầu nêu trên. 
  
Nó sẽ là trách nhiệm của học sinh để quyết định nếu ông/bà có kế hoạch nhập 
học hoặc đi vào lực lượng lao động sau khi tốt nghiệp từ trường trung học. Sau 
khi học sinh làm cho quyết định này, ông/bà nên ghi danh vào các khóa học, 
trong khi ở trường trung học, để chuẩn bị cho sự nghiệp của sự lựa chọn của 
mình. 
  
Một sinh viên có thể phục vụ như là thủ khoa hoặc Salutatorian nếu ông/bà đã 
tham dự các trường trung học tương ứng cho cả năm cao cấp của mình. Điểm 
số đạt được từ bất kỳ trường học trong thời gian học sẽ được nhập vào album 
tổng hợp của các thủ khoa và Salutatorian 
nhận dạng: Tuy nhiên, trong trường hợp đó số điểm sẽ không được gửi từ một 
trường học trước và xác minh trình bày rằng những nỗ lực đã được thực hiện 
để đảm bảo điểm số và những nỗ lực đã không thành công, sau đó điểm số 
được liệt kê trong sổ tay sinh viên sẽ được sử dụng trong tính toán này. Học 
sinh chỉ kiếm một văn bằng với các khoản tín dụng yêu cầu 28 hoặc nhiều hơn 
là đủ điều kiện để phục vụ như là thủ khoa hoặc Salutatorian. 

  



NĂM HỌC KÉO DÀI 
  
1. học sinh sẽ được phép ghi danh một khóa học được cung cấp cho tín dụng 

hàng năm. Hiệu trưởng có thể chấp nhận một sinh viên ghi danh vào các 
khóa học nhiều hơn một cho tín dụng, nếu tình tiết giảm nhẹ hoàn cảnh tồn 
tại. 

  
2. học sinh sẽ được phép đăng ký tối đa là hai khóa học được cung cấp như là 

làm giàu, trừ khi được chấp thuận bởi do chính. 
  

3. tất cả các yêu cầu khác của Mississippi trường công lập trách nhiệm tiêu 
chuẩn sẽ được đáp ứng trong bất kỳ mùa hè trường học hoặc mở rộng 
chương trình năm nay được tổ chức ở quận Jackson School District. Ngoài 
ra, phê duyệt sẽ không được cấp hoặc tín dụng được trao cho bất cứ học 
sinh theo học trường mùa hè hoặc mở rộng chương trình năm nay không 
đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban về kiểm định chất lượng trường học. 

  
4. mở rộng năm nay chương trình chỉ được dành cho những sinh viên không 

một khóa học với một trung bình là 55 hoặc tốt hơn. 

  
5. tối đa bốn đơn vị trong trường học mùa hè có thể được tính đối với yêu cầu 

tốt nghiệp. 
  
HỌC CÁC LỚP HÀM: 
  
Khu học chánh Quận Jackson sẽ thực hiện theo phụ lục A, tiêu chuẩn 20 của 
các Mississippi trường công lập trách nhiệm tiêu chuẩn cho các khóa học tương 
ứng. 

  
THỦ TỤC CHO CÁC KHÓA HỌC TƯƠNG ỨNG: 

  
1. khoá học phải được sự chấp thuận của hiệu trưởng và quản lý thông qua một 

chương trình đã được phê duyệt. 

  
2. tiêu chí đánh giá sẽ có được quản lý bởi một thành viên được chứng nhận 

của khu học chánh. 
3. khoá học phải là một mà nằm trong chương trình giảng dạy của trường mà 

học sinh ghi danh theo học. 
  
4. hiệu trưởng xây dựng sẽ giám sát và quản lý các cuộc thử nghiệm cho sinh 

viên tham gia khóa học tương ứng hoặc sẽ chỉ định một cố vấn trong việc 
xây dựng để giám sát và quản lý các bài kiểm tra. 

  
LỄ TỐT NGHIỆP 
  
Các yêu cầu sau đây liên quan đến Lễ tốt nghiệp sẽ được đáp ứng: 
  
1. lập lịch trình của buổi lễ tốt nghiệp chính thức được giới hạn cho những 

người tôn vinh học sinh cao cấp, những người đã hoàn tất yêu cầu tốt 
nghiệp trường trung học theo quy định. 



  
2. để chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp sẽ được sắp xếp theo cách đó phù hợp với 

tất cả các yêu cầu MS Department of Education. 
  
3. trường trung học sẽ không cung cấp một bằng chứng nhận, ký hợp đồng 

hoặc unsigned, một học sinh người không đáp ứng các yêu cầu cho tốt 
nghiệp. Một sinh viên không đáp ứng các 

tốt nghiệp yêu cầu không được phép tham gia vào các bài tập tốt nghiệp. Sinh 
viên đã hoàn tất một cách Mỹ mãn chương trình trung học khu địa 
phương giáo dục đặc biệt có thể nhận được một chứng chỉ trung học 
hoặc cao đẳng mà các tiểu bang, "học sinh này đã hoàn tất thành công 
một chương trình giáo dục Individualized." Học sinh này có thể được 
phép tham gia vào các bài tập tốt nghiệp. 

  
4. yêu cầu tất cả các tiểu bang và quận phải được đáp ứng để cho học sinh 

tham gia tốt nghiệp hoặc nhận được một bằng tốt nghiệp. Điều này bao 
gồm các sinh viên nước ngoài trao đổi. (Quyết định của Ủy ban 
Mississippi về kiểm định chất lượng trường học, mùa hè năm 1988). 

  
Tham khảo: kiểm định chất lượng yêu cầu của nhà nước hội đồng giáo dục, Bulletin 
171  
Pháp lý tham khảo: 37-16-7 - tiêu chuẩn tốt nghiệp được thiết lập bởi Hội đồng 

nhà trường huyện; Truyền thống văn bằng 
37-16-11 - đặc biệt văn bằng hoặc giấy chứng nhận hoàn thành cho học sinh 

Khuyết tật 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Các văn bằng truyền thống yêu cầu 
Người cao niên của năm học 2016-2017 (học sinh lớp 

thứ chín nhập năm 2013-2014) 

Chương trình đào tạo 
khu vực 

Carnegie đơn vị Môn học bắt buộc 

Tiếng Anh 4 English I, II, III và IV, thay thế anh IV 

Toán học 4 
Đại số I và 2 toán học các khóa học cao hơn 
đại số I 



Khoa học 4 Sinh học tôi yêu cầu 
Khoa học vật lý hay hóa học yêu cầu plus 2 
môn tự chọn-một trong những đơn vị có thể 

Khái niệm về Agriscience. Các khóa học 
(s) được cung cấp là khái niệm của thực 
vật và cơ giới hoá. Cả hai khóa học về 
khoa học y tế (I và II) phải được hoàn 
thành để được sử dụng như đơn vị khoa 
học. 

Khoa học xã hội 4 Chính phủ thế giới lịch sử, Hoa Kỳ lịch sử, Hoa 
Kỳ. 

-½ tín dụng, các nghiên cứu của 
Mississippi – ½ tín dụng, giới thiệu về địa 
lý thế giới-tín dụng ½ – ½ kinh tế 

Sức khỏe 1 
Sức khỏe toàn diện hoặc gia đình & sức khỏe 

cá nhân và ½ thể dục thể thao 

Công nghệ 1 
phát hiện 1 máy tính hoặc ½ ½ và bàn phím 

máy tính ứng dụng 

Nghệ thuật 1   

Các môn tự chọn 9   

Các đơn vị cần thiết cho tốt 
nghiệp 

28   

  
  
Bắt đầu từ năm học 2007-2008 cho tất cả vào thứ tám học sinh lớp, ít nhất hai 
trong số bốn môn bắt buộc toán phải cao hơn đại số I. có hiệu quả với các học 
sinh lớp thứ tám của năm 2008-2009, CCR toán 8 và cơ sở đại số này có thể 
không được thực hiện sau khi một học sinh hoàn tất đại số I. Các khóa học cho 
phép toán có thể được thực hiện đó là cao hơn đại số I có: hình học, đại số II, 
đại số III, trước khi tính toán, tính toán, AP Calculus AB, AP Calculus BC, toán 
học rời rạc, thống kê, trường cao đẳng đại số, nâng cao toán cộng với, toán học 
miền nam khu vực giáo dục hội đồng quản trị (SREB) và AP thống kê. 

  
Chương trình đào tạo cốt lõi sáng kiến học giả MS 

  
Xem thêm chi tiết trong hướng dẫn học giả Mississippi có sẵn từ các cố vấn 

hướng dẫn cho các yêu cầu hiện tại. 
  

Tính toán điểm trung bình cho người cao niên 

  
Tất cả các khóa học mà học sinh được cho tín dụng sẽ được sử dụng trong tính 
toán của lớp điểm trung bình (GPA). 
  
Trong tính toán GPA, nếu chủ đề đã thất bại và không được lặp đi lặp lại, lớp 
ghi lại sẽ được sử dụng trong tính toán GPA. Nếu một chủ đề là thất bại, và lặp 
đi lặp lại cao cấp học kỳ sẽ được sử dụng trong tính toán GPA. 



  
Thủ khoa, Salutatorian và sự công nhận cho thành tích 

học tập 

  
Đối với cao cấp lớp xếp hạng, khu học chánh Quận Jackson sẽ tính toán tất cả 
các khóa học không bao gồm các lớp trong giáo dục thể chất, giáo dục của 
người lái xe, ban nhạc và dàn hợp xướng. Sinh viên có chất lượng cao nhất 
cao nhất và thứ hai điểm trung bình dưới thời của mình trường học ngoại trừ 
các lớp trong các khóa học được liệt kê ở trên sẽ được công nhận là thủ khoa 
và Salutatorian, tương ứng. 
  
Một sinh viên có thể phục vụ như là thủ khoa hoặc Salutatorian nếu ông/bà đã 
tham dự các trường trung học tương ứng cho cả năm cao cấp của mình. Điểm 
số đạt được từ bất kỳ trường học trong thời gian học sẽ được nhập vào album 
tổng hợp của thủ khoa và Salutatorian công nhận; Tuy nhiên, trong trường hợp 
số lớp sẽ không được gửi từ một trường học trước và xác minh là hiện nay 
những nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo điểm số và những nỗ lực đã 
không thành công, thì số lớp sau đây sẽ được trao cho các lớp lá thư sau đây: 
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Thủ khoa và Salutatorian sẽ được chọn dựa trên các cao nhất chất lượng điểm 
trung bình qua chín (3) thứ ba tuần năm cao cấp. 
  
Hệ thống điểm chất lượng sẽ được sử dụng để tính toán và xác định thứ hạng-
in-class của người cao niên tốt nghiệp. Rank trong lớp được định nghĩa là so 
sánh hiệu suất học tập của học sinh với những người của các thành viên của 
class tốt nghiệp của mình. Lớp rank tính trên cơ sở chất lượng điểm, hơn là 
trên các lớp điểm trung bình, dự án một cấu hình chính xác hơn về hiệu suất 
học tập. Nó cũng được thiết kế để khuyến khích học sinh giỏi nhiều để ghi danh 
vào các khóa học khó khăn hơn. Sinh viên các khóa học nâng cao kiếm được 
điểm thêm chất lượng các khóa học trực tiếp tương ứng với thường 
xuyên. Bằng cách này những học sinh trong các khóa học khó khăn học tập 
trung bình đặt chuẩn 5.0. Bổ sung chất lượng điểm được chỉ định cho khóa học 
học tập nâng cao chỉ đơn thuần phục vụ để đạt được một thứ hạng lớp chính 
xác hơn. 
  
Lớp điểm trung bình không bị ảnh hưởng bởi chất lượng điểm và sẽ tiếp tục 
được báo cáo thành tích học tập học bạ THPT. 

  
  
  

Tham gia vào hành vi vi phạm nghi lễ/kỷ luật tốt nghiệp 

  
Jackson County Board of Education nhận ra rằng sự tham gia trong buổi lễ tốt 
nghiệp là một mốc quan trọng trong giáo dục học sinh của chúng tôi và tin rằng 
điều đó nói rằng sự tham gia cần được bảo vệ bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, 
các trường phải có khả năng để kỷ luật sinh viên gần cuối của sự nghiệp học 
tập tại trường trung học ở trường học Quận Jackson County theo cách có ý 
nghĩa để duy trì loại môi trường an toàn, an toàn, xử lý kỷ luật là cần thiết. 
  
Phù hợp với triết lý này, nó sẽ là các chính sách của các Jackson County Board 
of Education người cao niên trường trung học sẽ được tổ chức với các tiêu 



chuẩn cao của kỷ luật cho đến khi kết thúc năm học. Kể từ khi một số các biện 
pháp kỷ luật tiêu biểu được chấp thuận cho các học sinh khác không áp dụng 
cho người cao niên đang ở gần cuối năm học, các biện pháp bổ sung cần phải 
có sẵn cho người quản trị trong trường trung học. 

  
Bất kỳ cấp cao những người cam kết một infraction Level 5 (theo quy định của 
luật về kỷ luật của huyện) trong thời hạn năm học, cuối cùng có thể có anh/cô 
ấy phải tham gia vào các bài tập tốt nghiệp cho của mình trường học bị thu hồi. 
  
Chính sách này không giới hạn khả năng của chính quyền đến địa chỉ các vấn 
đề kỷ luật nghiêm trọng có thể xảy ra trong một nhiệm kỳ đầu năm học trong bất 
kỳ cách nào. Danh sách sau đây là quy mô tương đương thời điểm chất 
lượng. Nó bao gồm các khóa học chỉ định là E-3, E-2, và E-1 các khóa học và 
số điểm chất lượng học sinh sẽ nhận được đối với lớp người đó làm cho trong 
mỗi khóa học.  
 

Trọng 5.0 GPA quy mô 

                      Số lớp E‐3 QP E‐2 QP E‐1 QP Reg QP 

100 6,5 6,0 5.5 5.0 99 6.4 5.9 5.4 4.9 

                                   98 6.3 5.8 5.3 4.8 

                                   97 6.2 5.7 5.2 4.7 

                                   96 5,6 6,1 5.1 4.6 

                                   95 6.0 5.5 5.0 4.5 

                                   94 5,9 5.4 4.9 4.4 

                                   93 5.8 5.3 4.8 4.3 

                                   92 5.7 5.2 4.7 4.2 

                                   91 5,1 5,6 4.6 4.1 

                                   90 5.5 5.0 4.5 4.0 

                                   89 5.4 4.9 4.4 3.9 

                                   88 5.3 4.8 4.3 3.8 

                                   87 5.2 4.7 4.2 3.7 

                                   86 5.1 4.6 4.1 3.6 

                                   85 5.0 4,5 4.0 3.5 

                                   84 4.9 4.4 3.9 3.4 

                                   83 4.8 4.3 3,3 3,8 

                                   82 4.7 4.2 3.7 3.2 

                                   81 4.6 4.1 3.6 3.1 

                                   80 4.5 4.0 3.5 3.0 

                                   79 4.4 3.9 3.4 2,9 

                                   78 4.3 3.8 2,8 3,3 

                                   77 4.2 3,7 3.2 2,7 

                                   76 4.1 3,6 3.1 2.6 

                                   75 4.0 3.5 3.0 2.5 

                                   74 3.9 3.4 2.9 2.4 

                                   73 3,3 3,8 2.8 2.3 

                                   72 3.7 3.2 2.7 2.2 



                                   71 3.6 3.1 2,6 2.1 

                                   70 3.5 3,0 2,5 2,0 

                                   69 3.4 2.9 2.4 1.9 

                                   68 3.3 2.8 2.3 1.8 

                                   67 3.2 2.7 2.2 1.7 

                                   66 3.1 2,6 2,1 1,6 

65 3,0 2,5 2,0 1,5 Unweighted 4.0 GPA quy mô 

Lá thư 

Số lớp 

                                                                   Lớp điểm trung bình 

65‐69 D 1.0 

70‐79 C 2.0 

80‐89 B 3.0 

90‐100 A 4,0 

  
Thông tin liên quan đến trọng lượng lớp học, xin vui lòng tham khảo hướng dẫn 

Mô tả khóa học. Hướng dẫn Mô tả khóa học có sẵn trực tuyến và từ văn 
phòng cố vấn trường. 

  

  

Học sinh tiến hành thủ tục   

  
Mississippi trường an Act Of 2001 

  
Đạo luật an toàn trường học trên Mississippi 2001, cung cấp bổ sung các thủ 
tục xử lý kỷ luật các khu học chánh hiện có thẩm quyền liên quan đến việc kỷ 
luật của sinh viên. Theo luật, các khu học chánh đã thông qua chính sách công 
nhận giáo viên là các cơ quan trong lớp học các vấn đề liên quan đến các khu 
học chánh văn kỷ luật quy tắc ứng xử, và quyền của giáo viên để loại bỏ từ các 
lớp học bất kỳ sinh viên trong bản án chuyên nghiệp của giáo viên gây ảnh 
hưởng môi trường học tập, tùy thuộc vào việc xem xét ngay lập tức chính hoặc 
phụ tá hiệu trưởng. 

  
Trong trường hợp loại bỏ được chấp thuận bởi hiệu trưởng hoặc phụ tá hiệu 
trưởng, học sinh có thể không được trả lại cho lớp học cho đến khi một hội nghị 
đã được tổ chức với các sinh viên phụ huynh, người giám hộ hoặc người chăm 
sóc trong thời gian đó hành vi disrupting được thảo luận và đạt được thỏa thuận 
không bị gián đoạn hơn nữa sẽ được dung thứ. Hội nghị có thể trong người, 
qua điện thoại, bằng e-mail hoặc bằng cách khác thông tin liên lạc văn. 

  
Thuật ngữ "hành vi gây rối" có nghĩa là thực hiện một học sinh rất ngô nghịch, 
phá hoại hay lạm dụng mà nó nghiêm trọng gây trở ngại với một giáo viên 
trường hoặc người quản trị trường học khả năng giao tiếp với các sinh viên 
trong một lớp học, với khả năng của học sinh để tìm hiểu, hoặc với các hoạt 
động của một trường hoặc hoạt động liên quan đến trường học, và đó không 
được bao phủ bởi các luật khác có liên quan đến bạo lực hoặc sở hữu vũ khí 
hoặc kiểm soát chất trường bất động sản , trường xe hoặc các hoạt động liên 
quan đến trường học. Hành vi như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn: hôi, tục 



tĩu, khiêu dâm, đe dọa, thách thức hoặc lạm dụng ngôn ngữ hoặc hành động 
đối với giáo viên hoặc nhân viên trường học khác; Defiance, chế giễu hay cuộc 
tấn công bằng lời nói của giáo viên; hành vi cố ý, cố ý và công khai bất tuân của 
các hướng dẫn của giáo viên. 

  
Nếu một sinh viên cam kết "hành vi gây rối" được xác định bởi hiệu trưởng 
hoặc phụ tá chính cho một lần thứ hai trong năm học, hiệu trưởng, báo cáo các 
giáo viên và phụ huynh của học sinh sẽ phát triển một kế hoạch thay đổi hành vi 
cho học sinh. 

  
Một sinh viên, mười ba tuổi hoặc lớn tuổi hơn, những người không tuân thủ các 
kế hoạch hành vi sửa đổi có thể được coi là "thói gây rối" và có thể trục xuất, 
nếu sinh viên cam kết một hành động thứ ba của "hành vi phá hoại" trong năm 
học. Học sinh dưới tuổi mười ba có thể bị trục xuất cho hành vi như vậy theo 
trường chính sách và thủ tục khác. 
  
Thuật ngữ "thói gây rối" dùng để hành động như vậy của một học sinh gây ra 
sự gián đoạn trong một lớp học, học tài sản hoặc phương tiện hoặc tại một hoạt 
động liên quan đến trường học nhiều hơn hai (2) trường hợp trong một năm 
học, và hành vi phá hoại đó là bắt đầu, cố ý và công khai trên một phần của học 
sinh và có yêu cầu sự chú ý của nhân viên của trường để đối phó với sự gián 
đoạn. 
  
Học sinh Khuyết tật có trách nhiệm tuân thủ cùng một quy tắc ứng xử như là 
sinh viên không Khuyết tật. Tiểu bang và liên bang quy định liên quan đến sinh 
viên Khuyết tật sẽ được theo sau khi thực hiện thủ tục kỷ luật. 

  
Quy tắc ứng xử 

  
Trong việc thực hiện hành vi và quy định của cá nhân xuất hiện, nó cần được 
nêu trách nhiệm chính về hành vi và hình cá nhân của sinh viên phụ thuộc với 
học sinh và các bậc cha mẹ. Mọi nỗ lực cần được thể hiện để gây ấn tượng khi 
các học sinh và các bậc phụ huynh có kỷ luật và trật tự có thể chỉ được duy trì 
trong các trường học, khi các trường không được sử dụng như một phương 
tiện để ảnh hưởng của phá hoại. Trong việc thực hiện quy định của trường, học 
sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân viên hành chính nên quan sát những điều 
sau đây: 

  
1. quản trị viên và giáo viên sẽ tổ chức sinh viên chặt chẽ tài khoản để tiến hành 

hỗn loạn hoặc hành vi sai trái ở bất kỳ trường, trên đường đến trường 
họp, chương trình, chức năng và hoạt động, và sau khi xe buýt trường 
học. Giám đốc hoặc hiệu trưởng/trường học quản trị của bất kỳ trường 
học có thể tạm ngưng bất kỳ sinh viên từ các trường học cho nguyên 
nhân tốt. 

  
2. giám đốc hay người quản trị chính/trường học của một trường học có thể có 

quyền đình chỉ sinh viên vì lý do nào. Các bước sau đây nên được theo 
sau bởi các bậc cha mẹ nên họ muốn để kháng cáo một quyết định 
được thực hiện bởi chính: 1) khiếu nại đến giám đốc trợ lý của Trung 
tâm tham dự; 2) khiếu nại đến giám đốc; 3) khiếu nại lên hội đồng nhà 
trường. 



  
3. tòa án đã phán quyết rằng giáo viên phải duy trì hiệu quả và sự tôn trọng của 

họ để thực hiện các nhiệm vụ của họ như là một giáo viên. Hiệu quả và 
tôn trọng phải được duy trì trên hoặc tắt trong khuôn viên trường học và 
trong hoặc sau giờ học. (ref. bà mã 37-11-21) 
  

4. the Board of Education của quận Jackson School District là dành riêng cho 
việc duy trì một môi trường an toàn và âm thanh giaùo duïc cho sinh 
viên và nhân viên. Vì vậy, để đảm bảo an ninh, an toàn và một bầu 
không khí thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập trên tất cả các cơ sở, 
nó sẽ là các chính sách của diễn đàn này mà khi bước vào khuôn viên 
của bất kỳ trường học trong huyện này, tất cả du khách phải báo cáo 
ngay lập tức cho các văn phòng của hiệu trưởng trường học và được sự 
cho phép của mình trước khi truy cập vào bất kỳ phần nào của cơ 
sở. Mỗi khách truy cập phải ký tên vào một danh sách truy cập trong văn 
phòng của hiệu trưởng. Huy hiệu của khách truy cập sẽ được phát hành 
và phải được mang vào mọi lúc trong khi trong khuôn viên trường. Huy 
hiệu sẽ được trả lại cho văn phòng của hiệu trưởng khi khách truy cập 
khởi hành trong khuôn viên trường 

  
5. một tình huống dạy học, mà là thuận lợi cho việc học, phải được duy trì. Do 

đó, bất cứ học sinh hành động mà làm cho nó không thể cho các giáo 
viên để cống hiến quan tâm đầy đủ đến các lớp học sẽ được gửi đến 
văn phòng của hiệu trưởng. Các quản trị viên sẽ xem xét các trường 
hợp và cố gắng giải quyết vấn đề. 
  

6. the Ban giáo dục sẽ hỗ trợ và bảo vệ các giáo viên và người quản trị của nó 
khi họ đang làm cho một nỗ lực tận tâm, chuyên nghiệp. Quy tắc ứng xử 
sẽ có hiệu lực và được trong lực từ và sau khi nhận con nuôi của mình 
và không thay đổi bất kỳ mã trước đó. 

  
  
  
  
7. học sinh tìm kiếm và chiếm đóng tòa án đã cai trị mà giáo viên và người quản 

trị trường học đang "trong loco parentis" của học sinh. Điều này có nghĩa 
là giáo viên và quản trị viên hành động thay cho cha mẹ trong ngày học 
và có thể làm bất cứ điều gì một phụ huynh sẽ làm gì để duy trì kỷ 
luật. Ngoài ra, trường cán bộ phải bảo vệ tất cả học sinh có thể gây 
hại. Vì vậy, tòa án đã phán quyết rằng trường cán bộ có thể tiến hành 
các tìm kiếm của học sinh khi không có một nghi ngờ hợp lý rằng học 
sinh có thể sở hữu mục mà có thể gây hại cho bản thân hoặc các sinh 
viên khác (thuốc, vật liệu, rượu, vũ khí, các mục bị đánh cắp, thuốc lá, 
thuốc lá điện tử hoặc bất kỳ mục nào khác mà có thể gây hại cho học 
sinh đó hoặc các sinh viên khác). Những phán quyết tòa án được thực 
hiện để bảo vệ tất cả các học sinh có thể gây tổn hại. "Đang nổi lên Tu 
chính án đầu tiên và thứ tư quyền của học sinh." 1 J. luật và giáo dục 
449, 

451 (1972) "In re Donaldson", 269 Cal App. 2nd 509, 75 Cal Rptr. 
"Mercer v. State" (1969).450 S.W.2d 715 (1970) 

  



Ban giáo dục là tâm của mối quan tâm công cộng về kỷ luật cho sinh viên và 
bảo vệ trong nhà trường. Đó là trách nhiệm của Hội đồng quản trị để cung cấp 
một tình huống trong trường học nơi học tập có thể xảy ra. Trách nhiệm này đã 
được tôn trọng trong quá khứ và sẽ tiếp tục với thái độ tích cực, lành tiếp tục 
hướng tới học tập của học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ của họ. Sinh 
viên đến với trường học để tìm hiểu sẽ gây rắc rối không cũng không gặp rắc 
rối. Khi các em học sinh đến từ ngôi nhà mà cha mẹ có một thái độ tích cực đối 
với việc học và có khả năng điều chỉnh để thay đổi, kỷ luật và tiến hành các vấn 
đề được giảm thiểu. 

  
Các hiệu trưởng, cố vấn, và tất cả các giáo viên lớp học tiếp tục có trách nhiệm 
để giảng dạy bằng cách thực hiện tốt phương châm và ví dụ và Thái độ tích 
cực đối với việc học. Họ và cha mẹ, ngoài ra, có một trách nhiệm để giúp học 
sinh phát triển lành mạnh Thái độ đối với bản thân, học sinh và giáo viên khác. 

  
1. khi đến nơi, tất cả mọi người, không phải là nhân viên trường học và các em 

học sinh ghi danh theo học tại trường cụ thể, phải đi đầu tiên đến văn phòng 
của hiệu trưởng để an toàn nhập học vào trường. Nếu không, họ sẽ được 
xem xét để là kẻ trộm, và như vậy, bị bắt giữ và truy tố. Vì vậy, để đảm bảo 
an ninh, an toàn và một bầu không khí thuận lợi cho việc giảng dạy và học 
tập trên tất cả các cơ sở, nó sẽ là các chính sách của diễn đàn này mà khi 
bước vào khuôn viên của bất kỳ trường học trong huyện này, tất cả du 
khách phải báo cáo ngay lập tức cho các văn phòng của hiệu trưởng trường 
học và được sự cho phép của mình trước khi truy cập vào bất kỳ phần nào 
của cơ sở. Mỗi khách truy cập phải ký tên vào danh sách của một khách 
truy cập ở văn phòng của hiệu trưởng. Huy hiệu của khách truy cập sẽ 
được phát hành và phải được mang vào mọi lúc trong khi trong khuôn viên 
trường. Huy hiệu sẽ được trả lại cho văn phòng của hiệu trưởng khi khách 
truy cập khởi hành trong khuôn viên trường 

  
2. học sinh là không phải là để mang lại cho anh em, chị em hoặc bạn bè đến 

trường vì lý do nào. Ban giáo dục của quận Jackson School District là dành 
riêng cho việc duy trì một an toàn và giaùo duïc âm thanh môi trường cho 
sinh viên và nhân viên. 

  
3. một tình huống dạy học, mà là thuận lợi cho việc học, phải được duy trì. Do 

đó, bất cứ học sinh hành động mà làm cho nó không thể cho các giáo viên 
để cống hiến quan tâm đầy đủ đến các lớp học sẽ được gửi đến văn phòng 
của hiệu trưởng. Các quản trị viên sẽ xem xét các trường hợp và cố gắng 
giải quyết vấn đề. 

  
4. the Ban giáo dục sẽ hỗ trợ và bảo vệ các giáo viên và người quản trị của nó 

khi họ đang làm cho một nỗ lực tận tâm, chuyên nghiệp. 

  
Quy tắc ứng xử này sẽ có hiệu lực và được trong lực từ và sau khi nhận con 
nuôi của mình và không thay đổi bất kỳ mã số trước. 
  

  
Phụ lục quy tắc ứng xử 

  



1. cha mẹ, người giám hộ hoặc người chăm sóc của một đứa trẻ tuổi đi học-bắt 
buộc ghi danh trong khu học chánh sẽ chịu trách nhiệm về tài chính đối 
với hành vi phá hoại của mình nhỏ của con đối với bất động sản trường 
hoặc người. 

  
2. cha mẹ, người giám hộ hoặc người chăm sóc của một đứa trẻ tuổi đi học-bắt 

buộc ghi danh trong khu học chánh có thể được yêu cầu để xuất hiện tại 
trường học của các cán bộ tham gia học hay một chính thức của trường 
thích hợp cho một hội nghị liên quan đến hành vi của trẻ em quy định tại 
khoản 1 của tiểu mục này, hoặc cho bất kỳ hội nghị kỷ luật khác liên 
quan đến hành vi của trẻ. 

  
3. bất kỳ cha mẹ, người giám hộ hoặc người chăm sóc của một đứa trẻ tuổi đi 

học-bắt buộc đăng ký trong một khu học chánh mà từ chối hoặc cố tình 
không tham dự hội nghị kỷ luật quy định tại khoản 2 của phần này có thể 
được gọi bằng một thông báo thích hợp của giám thị của trường hoặc 
cán bộ tham gia học và được yêu cầu tham dự hội nghị kỷ luật như vậy. 

  
4. cha mẹ, người giám hộ hoặc người chăm sóc của một đứa trẻ tuổi đi học-bắt 

buộc ghi danh vào một trường công lập huyện phải chịu trách nhiệm cho 
bất kỳ tiền phạt hình sự đưa đối với học sinh như vậy cho trái pháp luật 
hoạt động xảy ra trên Sân vườn trường hoặc xe buýt. 
  

  
Giám đốc hoặc hiệu trưởng được ủy quyền để viện hành động kỷ luật thích hợp 
trong đó ngay lập tức đình chỉ và/hoặc đề nghị cho trục xuất, nếu bảo hành của 
bất kỳ sinh viên để tiến hành hỗn loạn hay hành vi sai trái, bao gồm nhưng 
không giới hạn, sau đây: 
  

a. chiến đấu l. không được phép nhập cảnh khuôn viên 
trường 

b. tiến hành hỗn loạn m. loitering 

c. quấy rối, đe dọa hoặc mối đe dọa (bắt 
nạt) 

n. sử dụng thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử 

d. sự gián đoạn của trường hoạt động, 
chức năng, mục đích hoặc các hoạt động 

o. sinh viên cố gắng để bán hoặc phân phối 
một đối tượng hoặc chất, mà đã không được uỷ 
quyền bán hoặc phân phối bởi chính quyền. 

e. bất tuân p. công Hiển thị tình 

f. khinh q. nhai kẹo cao su trên khuôn viên trường 

g. insubordination r. hành vi sai trái trên xe buýt trường học 

h. Insulting ngôn ngữ s. trộm cắp hay thiệt hại đến tài sản công cộng 
hay tư nhân. Bồi thường sẽ được thực hiện 
trong vòng một khoảng thời gian hợp lý. Nếu 
không được bồi thường, học sinh sẽ không 
được phép đi học cho đến khi hoàn thành bồi 
thường được thực hiện, những ngày mất sẽ 
được unexcused, và bị mất công việc không 
thể được thực hiện. 



i. Insulting hành vi t. không được phép sử dụng tài sản trường 

j. ngôn ngữ tục tĩu u. Malicious nghịch ngợm 

k. phá hoại   

  

Sở hữu của: 

a. pháo hoa g. khác vật liệu gây rối 

b. dao, súng, tụi hoặc bất kỳ mục nào 
mà sẽ dễ dàng cho vay chính nó để sử 
dụng như một vũ khí 

h. tiếng ồn làm cho thiết bị (điều này bao gồm 
radio, người chơi băng, và các đài truyền hình) 

    

    

c. vật liệu khiêu dâm i. các tài liệu, sở hữu mà là bị trừng phạt theo 
luật pháp 

d. thuốc tránh thai j. nhai kẹo cao su 

e. bị đánh cắp tài sản k. Thẻ hoặc vật liệu cờ bạc 

f. thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử l. Tất cả được liệt kê sẽ áp dụng cho sinh viên 
được vận chuyển trên một chiếc xe buýt. 

  
Sinh viên sẽ được khuyến khích cho các trục xuất cho đến hết học kỳ đối với 
các vi phạm sau đây: 

  

a. sử dụng đồ uống có cồn f. sở hữu đồ uống có cồn 

b. dưới ảnh hưởng của các đồ uống có 
cồn 

g. sở hữu của vật liệu ma túy 

c. sử dụng ma túy bất hợp pháp h. không đứng đắn tiếp xúc 

d. dưới ảnh hưởng của ma túy bất hợp 
pháp 

i. khu vực Hiển thị không đứng đắn hoặc hành 
động (bao gồm xe ô tô đậu trong vùng lân cận 
bất kỳ xây dựng trường học hoặc hoạt động). 

e. sở hữu các loại thuốc bất hợp pháp   

  
Hội đồng nhà trường của quận Jackson đã thông qua kế hoạch "Kỷ luật quyết 
đoán" được phát triển bởi Lee Canter như là định dạng cho việc duy trì một bầu 
không khí thuận lợi cho việc học tập trong lớp học. Mỗi đứa trẻ sẽ nhận được 
nội quy lớp học của mình và đưa họ về nhà cho phụ huynh để đăng nhập và trả 
lại cho giáo viên của mình. Mỗi đứa trẻ cũng sẽ được hướng dẫn về các hành 
vi khác mà không phải là chấp nhận được và những hậu quả mà đi kèm với các 
hành vi. 
  
Như là một thành phần của các "mô hình kỷ luật quyết đoán, đây là một danh 
sách một số hành vi nghiêm trọng hơn sinh viên sẽ không hiển thị trong khi 
đang được giám sát bởi các nhân viên của trường tại trường học, tại trường tài 
trợ hoạt động và trong khi đang được vận chuyển trên một xe buýt trường 
học. Kỷ luật không phải là chỉ giới hạn hành vi được liệt kê dưới đây. Các hành 
động được liệt kê trên các bậc thang kỷ luật sau sẽ được thực hiện bởi hiệu 
trưởng khi sinh viên được gọi đến văn phòng cho đến bước 5 vào ngày của 
giáo viên trong lớp học kỷ luật kế hoạch, hoặc được gửi đến văn phòng của 
hiệu trưởng cho hành vi sai trái bên ngoài lớp học. 

  



Sự leo thang qua các bước của mô hình"kỷ luật quyết đoán" có thể khác nhau 
tùy thuộc vào tuổi tác của học sinh, lớp, và lịch sử kỷ luật; do đó, khu học chánh 
Quận Jackson sẽ viện một cái thang bước riêng biệt cho tiểu (P-5) và trường 
trung học (6-12). 
  

CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC KỶ LUẬT QUYẾT ĐOÁN 

Kỷ luật bậc thang hậu quả 

  

1. sử dụng, bán, sở hữu, hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu 
khu vườn trường học hoặc trong khi dưới sự giám sát của nhân viên của 
trường. (Điều này bao gồm việc bán "giả mạo" ma túy, trầm cảm, chất 
kích thích, hít trái phép và bất cứ chất trái phép khác.) 

Bước 6 

2. sử dụng hoặc sở hữu của vũ khí cầm tay (sinh viên sẽ bị bắt) Bước 6 

3. sử dụng hoặc sở hữu của pháo hoa Bước 2-5 

4. sử dụng hoặc sở hữu của các đối tượng nguy hiểm Bước 2-6 

5. tiếp xúc không đứng đắn Bước 2-5 

6. chiến đấu ở trường, trên đường đến hoặc từ trường (có thể kết quả 
trong sinh viên bị bắt vì lo ngại sự bình an này.) 

Bước 2-6 

7. sở hữu hoặc sử dụng thuốc lá, sản phẩm liên quan đến thuốc lá hoặc 
thuốc lá điện tử ở trường hoặc trong khi dưới sự giám sát của nhân viên 
của trường, bao gồm giao thông vận tải. 

Bước 2-5 

    

    

8. cắt hoặc rời khỏi lớp học mà không có uỷ quyền (vẫn còn trên khuôn 
viên trường) 

Bước 2-5 

9. khu vực Hiển thị các tình hoặc hành động không phù hợp Bước 2-5 

10. khiêu dâm vật liệu Bước 2-5 

11. mở thách thức của một cán bộ giáo viên/trường học Bước 2-5 

12. thô tục hoặc vulgarity (bao gồm các hành vi, cử chỉ, hoặc ký hiệu chỉ 
dẫn cho người khác) 

Bước 2-5 

13. các defacing hoặc nếu không làm hư hỏng tài sản nằm trên hai cơ sở 
của học khu 

Bước 2-5 (bao gồm 
bồi thường cho 
bồi thường thiệt hại) 

14. trộm cắp Bước 2-5 (bao gồm 
bồi thường) 

15. nói dối/giả mạo Bước 1-5 

16. rời khỏi khuôn viên trường mà không có uỷ quyền Bước 2-5 

17. quấy rối, đe dọa, đe dọa, (cuộc tấn công bằng lời nói) hay bắt nạt các 
học sinh hoặc nhân viên của trường 

Bước 3-6 

18. từ chối để xác định mình đúng khi yêu cầu để làm như vậy bởi một 
thành viên ban giảng huấn, thay thế hoặc nhân viên 

Bước 1-5 

19. liên tục bất tuân Bước 2-5 

20. không thích hợp hành vi trong các tiệm ăn hoặc trên khuôn viên 
trường 

Bước 2-5 

21. các hành vi không đúng lúc lắp ráp hoặc các hoạt động khác của 
trường 

Bước 2-5 



22. việc sử dụng máy tính/internet Bước 1-5 
(có thể mất đặc 
quyền máy tính 
và 
hoặc bồi thường) 

23. giới thiệu đến văn phòng để đạt đến cấp độ 5 kế hoạch kỷ luật trong 
lớp 

Bước 1-3 

24. sử dụng các thiết bị điện tử hoặc tiếng ồn làm cho thiết bị (điều này 
bao gồm video và âm thanh ghi âm, radio, phát CD/DVD, tivi, beepers, 
máy nhắn tin, điện thoại di động, iPad, iPod, máy tính, MP3 Players, 
thuốc lá điện tử, máy sừng, con vịt cuộc gọi & bất kỳ điện tử khác hoặc 

tiếng ồn làm thiết bị có thể ngăn cản quá trình giáo dục) 

Đưa lên và trả lại 
cho phụ huynh 
của hiệu trưởng 

25. các thiết bị vật liệu gây rối/tránh thai (để bao gồm các vật liệu băng 
đảng) 

Bước 1-6 (để được 
đưa lên bởi hiệu 
trưởng) 

26. trễ cho lớp học Bước 1-2 

27. đánh bạc hoặc sở hữu của trò chơi có thưởng thiết bị Bước 1-3 
           

28. nhai kẹo cao su. Bước 1-2 

29. lạm dụng/lạm dụng số lượng bữa ăn trưa, mật khẩu, xác định Bước 1-5 (bao 
gồm bồi thường) 

30. bất kỳ vi phạm đình chỉ sau khi có được đình chỉ ở ba thời điểm trước Bước 6 

31. từ chối thực hiện theo hướng dẫn của một nhân viên của giáo 
viên/trường và hoặc / hiệu trưởng có thể dẫn đến các sinh viên đang 
được gỡ bỏ từ cơ sở của cán bộ thực thi pháp luật. 

Bước 2-6 

32. kích động hoặc instigating một chiến đấu hoặc xáo trộn Bước 1-3 

33. hành vi sai trái được xác định bởi những hậu quả hành chính được 
xác định bởi chính quyền về an ninh của hành vi. 

Bước 2-5 

  
Xe buýt kỷ luật bậc thang sau tất cả các quy tắc ở trên cộng với các bậc thang sau đây: 
  
  
  
Bất kỳ hành vi vi phạm quy định an toàn có thể dẫn đến quyết đoán kỷ luật 
bước 1-6 như được liệt kê trên các bậc thang kỷ luật huyện. 

  

1. tại thời điểm không có là các sinh viên để đưa đầu, tay, chân, cơ 
quan, hoặc bàn tay ra khỏi các cửa sổ của xe buýt. 

Bước 1-6 

2. học sinh là không phải để ném bất kỳ vật thể trên xe buýt hoặc xe 
buýt. 

Bước 1-6 

3. học sinh phải ngồi ở ghế được chỉ định bởi trình điều khiển. Trình 
điều khiển có thể chọn sinh viên giảm đến một chỗ khác nhau khi cần 
thiết 

Bước 1-6 

4. thành tiếng nói và tiếng ồn khác không được phép trên xe buýt. Bước 1-6 

5. không có đồ uống hoặc thực phẩm có thể được tiêu thụ trên xe buýt 
trường học. 

Bước 1-6 



6. cố ý xả rác của xe buýt bị cấm. Bước 1-6 

  
Một sinh viên được khuyến khích cho trục xuất sẽ bị đình chỉ trong số học tối 
thiểu là ba (3) ngày hoặc cho đến khi hội đồng nhà trường tiếp theo cuộc họp 
theo quyết định của hiệu trưởng xây dựng. Cha mẹ có ba (3) ngày để liên hệ 
với văn phòng của giám đốc để yêu cầu được đặt trên chương trình nghị sự. 
  
Học sinh có thể được biểu diễn tại buổi điều trần như vậy bởi các luật sư của 
sự lựa chọn của mình. Các buổi điều trần sẽ được đóng cửa cho công chúng 
để bảo vệ học sinh khỏi các tác động bất lợi của tiết lộ bất kỳ thực hiện tại một 
buổi điều trần. 
  

Trường tiểu học kỷ luật bậc thang và hậu quả bước 1 

a. khiển trách bằng văn bản hoặc công việc chuyển nhượng, hoặc 
recess giam được ký bởi phụ huynh và quay trở lại trường học. 

b. loại bỏ từ bậc thang nếu không được gọi đến văn phòng cho mười 
ngày học. Nếu học sinh được gọi văn phòng trong thời gian thử việc, 
người đó sẽ di chuyển tới bước tiếp theo trên bậc thang của kỷ luật. 

Bước 2 

a. bổ sung viết bài tập làm việc, tạm giam hoặc 1 ngày ISI. Chữ ký của 
cha mẹ và quay trở lại trường học. 

b. loại bỏ từ bậc thang nếu không được gọi đến văn phòng cho mười 
ngày học. Nếu học sinh được gọi văn phòng trong thời gian thử việc, 
người đó sẽ di chuyển tới bước tiếp theo trên bậc thang của kỷ luật. 

Bước 3 

a. 2-3 ngày ISI. Liên hệ với phụ huynh hoặc người giám hộ hợp 
pháp. (Bằng văn bản hoặc bằng điện thoại)   

b. kế hoạch cải thiện hành vi can thiệp giới thiệu/có thể. (Trường an toàn 

Mã số 37-3-81, 37-3-83, 37-11-53, 37-11-54, 37-11-55) 
c. loại bỏ từ bậc thang nếu không gọi cho văn phòng 15 trường 

ngày. Nếu học sinh được gọi văn phòng trong thời gian thử việc, 
người đó sẽ di chuyển tới bước tiếp theo trên bậc thang kỷ luật trên 
bậc thang của kỷ luật. 

Bước 4 

a. 1-2 ngày OSS. 
b. phụ huynh hội nghị sẽ được tổ chức trước khi học sinh trở về trường 

học để can thiệp và gợi ý hành vi có thể được đặt tại chỗ. 
c. loại bỏ từ bậc thang nếu không gọi cho văn phòng 15 trường 

ngày. Nếu học sinh được gọi văn phòng trong thời gian thử việc, 
người đó sẽ di chuyển tới bước tiếp theo trên bậc thang của kỷ luật. 

  

                   Bước 5 

a. 1-5 ngày OSS            

b. phụ huynh hội nghị sẽ được tổ chức trước khi học sinh trở về trường 
học để can thiệp và gợi ý hành vi có thể được đặt tại chỗ. 

  
  
  



c. loại bỏ từ bậc thang nếu không gọi cho văn phòng 15 trường 
ngày. Nếu học sinh được gọi văn phòng trong thời gian thử việc, 
người đó sẽ di chuyển tới bước tiếp theo trên bậc thang của kỷ luật. 

  

Bước 6 

Giới thiệu để hội đồng nhà trường hoặc giám đốc cho thêm hành động. 
  

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC KỶ LUẬT QUYẾT ĐOÁN 

Hậu quả của sự gián đoạn nghiêm trọng / kỷ luật các bậc thang 

  

1. sử dụng, bán, sở hữu, phân phối, trang trí nội thất, cho đi, chuyển 
giao, việc thu thập, thừa nhận hoặc dưới ảnh hưởng của bất hợp 
pháp ma túy, thuốc giả, toa trái phép, khác trái phép các chất hoặc 
rượu khu vườn trường, bao gồm cả các sở hữu của vật liệu ma túy 
hoặc trong khi dưới sự giám sát của nhân viên của trường. 

Bước 5 

2. sở hữu súng trên khuôn viên trường-bao gồm trong xe. Sinh viên 
sẽ bị bắt. Khoản mục nhằm mục đích tương tự như vũ khí. Tức là, 
thực tế đồ chơi dao, súng, v.v.. 

Bước 5 

3. không đứng đắn tiếp xúc. Thực thi pháp luật sẽ được thông báo 
và học sinh có thể bị bắt giữ. 

Bước 5 

4. bất kỳ vi phạm đình chỉ sau khi có được đình chỉ ở ba thời điểm 
trước 

Bước 4 

5. chiến đấu ở trường, trên đường đến hoặc từ trường. Thực thi 
pháp luật sẽ được thông báo và học sinh có thể bị bắt giữ. 

Bước 4-5 

6. kích động hoặc instigating một chiến đấu hoặc xáo trộn Bước 3-5 

7. sở hữu hoặc sử dụng thuốc lá, sản phẩm liên quan đến thuốc lá, 
ở trường hoặc trong khi dưới sự giám sát của nhân viên của trường. 

Bước 3-5 

8. cắt hoặc rời khỏi lớp học mà không có uỷ quyền (vẫn còn trên 
khuôn viên trường) 

Bước 3-5 

9. từ chối để xác định một là tự đúng khi yêu cầu để làm như vậy 
bởi bất kỳ thành viên khoa hoặc đội ngũ nhân viên. 

Bước 3-5 

10. khu vực Hiển thị tình hoặc hành động không phù hợp (bao gồm 
xe ô tô trong vùng lân cận hoặc bất kỳ xây dựng trường học hoặc 
hoạt động). 

Step1-5 

11. khiêu dâm vật liệu, sở hữu (để bao gồm internet) Bước 2-5 
  

12. mở thách thức để một giáo viên Bước 2-5 

13. thô tục hoặc vulgarity (bao gồm các hành vi, cử chỉ, hoặc ký hiệu 
chỉ dẫn cho người khác) 

Bước 2-5 

14. các defacing hoặc nếu không làm hư hỏng tài sản thuộc khu 
học chánh, (để bao gồm giáo viên, hoặc sinh viên bồi thường đối 
với thiệt hại) thực thi pháp luật sẽ được thông báo và học sinh có 
thể bị bắt giữ. 

Step1-5 

15. sử dụng hoặc sở hữu của đối tượng (nguy hiểm) / ví dây 
chuyền. (Có thể kết quả trong sinh viên bị bắt) 

Bước 4-5 



16. sở hữu, sử dụng, bán, trang trí nội thất, cho đi, chuyển, phân 
phối, thu thập hoặc thừa nhận cùng một số pháo hoa hoặc các thiết 
bị nổ khác. Thực thi pháp luật sẽ được thông báo và sinh viên sẽ 
bắt giữ. 

Bước 5 

17. trộm cắp hoặc giả mạo giấy tờ Bước 2-5 

18. rời khỏi khuôn viên trường mà không 
có uỷ quyền 

Bước 3-5 

    

    

19. quấy rối tình dục, quấy rối, đe dọa hay đe dọa của các học sinh 
hoặc giáo viên (bao gồm điện thoại, internet, vv). Tham khảo chính 
sách bạo lực 

Bước 3-5 

20. bắt nạt hoặc liên tục bất tuân Bước 2-5 

21. không thích hợp hành vi trong các tiệm ăn hoặc trên khuôn viên 
trường 

Bước 2-5 

22. không thích hợp hành vi tại hội đồng hoặc các hoạt động khác 
của trường 

Bước 2-5 

23. unexcused không vội vàng đến lớp Step1-3 

24. muộn học excess của ba (3) lần cho mỗi học kỳ Bước 1-3 

25. các hành vi sai trái trên trường học xe buýt (xem xe buýt quy tắc 
hành vi, trang 37) 

Bước 1-5 

26. giới thiệu đến văn phòng để đạt đến cấp độ 5 kế hoạch kỷ luật 
trong lớp 

Bước 2-5 

27. tiếng ồn làm cho và/hoặc điện tử thiết bị (điều này bao gồm radio, 
điện thoại di động, iPod, iPad, MP3, DS, Game Boy, thuốc lá điện tử, 
máy sừng, vịt cuộc gọi, và bất kỳ điện tử khác và/hoặc tiếng ồn làm 
cho các thiết bị có thể ngăn cản quá trình giáo dục) 

Đưa lên và trở lại vào cuối 
học kỳ 

28. phá hoại các tài liệu khác (bao gồm băng đảng liên quan đến vật 
liệu). 

Đưa lên và trở lại vào cuối 
năm học 

29. đánh bạc hoặc sở hữu của trò chơi có thưởng điện thoại Bước 1-3 

30. nhai kẹo cao su. Bước 2 

31. lạm dụng/lạm dụng của bữa ăn trưa miễn phí, giảm số (bao gồm 
bồi thường) 

Bước 1-5 

32. từ chối thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên và/hoặc hiệu 
trưởng có thể dẫn đến các sinh viên đang được gỡ bỏ từ cơ sở của 
cán bộ thực thi pháp luật. Có thể đề nghị cho trục xuất. 

Bước 2-5 

33. hành vi sai trái được xác định bởi chính quyền Bước 1-5 

34. bomb đe dọa Bước 5 

35. sử dụng, bán, sở hữu, trang trí nội thất, chuyển giao hoặc nhận 
được qua các loại thuốc truy cập mà không có uỷ quyền thích hợp. 

Bước 3-5 

  
Hậu quả cho sự gián đoạn ở trên áp dụng cho học sinh dưới sự giám sát của 
nhân viên của trường trong giờ học, tại trường tài trợ chức năng và trong khi 
đang được vận chuyển trên xe buýt trường học. 
  



Học sinh được gán ISI sẽ đi học nhưng sẽ chi tiêu giờ học hoàn toàn bị cô lập 
từ phần còn lại của cơ thể sinh viên. Sinh viên cuối năm học hoặc kiểm tra 
trong khi được chỉ định cho ISI sẽ được trao một ngày bổ sung của ISI. Giáo 
viên của một sinh viên được chỉ định cho ISI sẽ chuẩn cho bài tập hàng ngày 
bao gồm các công việc sinh viên là mất tích trong thời gian anh/cô ấy vắng mặt 
từ lớp học, và các bài tập sẽ được hoàn thành vào ISI và sau đó quay trở lại 
các giáo viên trong lớp học. Sinh viên được chỉ định cho ISI sẽ không được 
phép tham gia vào bất kỳ trường hoạt động, chẳng hạn như cuộc biểu tình pep, 
hội đồng, vv, mà diễn ra trong giờ học bình thường. 

  
Nên một sinh viên được khuyến khích cho trục xuất được đặt quản chế của Hội 
đồng trường, tập sự khoảng thời gian sẽ được xác định bởi Hội đồng nhà 
trường. 
  
  
  
  
Học sinh có thể được biểu diễn tại buổi điều trần như vậy bởi các luật sư của 
sự lựa chọn của mình. Các buổi điều trần sẽ được đóng cửa cho công chúng 
để bảo vệ học sinh khỏi các tác động bất lợi của tiết lộ bất kỳ thực hiện tại một 
buổi điều trần. 
  

Khuôn viên trường trung học kỷ luật các bậc thang và 
hậu quả 

  
Sự vắng mặt do sẽ được coi như là mieãn make-up công việc và thử nghiệm. 
  
Bước 1  

a. phá trại giam, công việc, hoặc chuyển nhượng văn 

b. loại bỏ từ bậc thang. Nếu học sinh được gọi đến văn phòng trong giai 
đoạn thử việc 10 ngày, người đó sẽ di chuyển đến bước tiếp 
theo trên bậc thang của kỷ luật. 

c. liên lạc với phụ huynh (điện thoại/thư để trở về được ký bởi phụ 
huynh) 

  
                   Bước 2 

a. liên hệ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (bằng điện thoại hoặc 
bằng thư) 

b. một (1) ngày của ở trường cô lập (ISI) 
c. loại bỏ từ bậc thang nếu không gọi cho văn phòng mười trường ngày 

kể từ ngày trở về lớp học thường xuyên. Nếu học sinh được gọi 
văn phòng trong thời gian thử việc, người đó sẽ di chuyển tới 
bước tiếp theo trên bậc thang của kỷ luật. 

  
Bước 3 

a. liên hệ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (bằng điện thoại hoặc 
bằng thư) 

b. ISI 2-3 ngày 

c. loại bỏ từ bậc thang nếu không gọi văn phòng cho trường mười lăm 
ngày kể từ ngày trở lại trường học sau khi đình chỉ. Nếu học sinh 



được gọi văn phòng trong thời gian thử việc, người đó sẽ di 
chuyển tới bước tiếp theo trên bậc thang của kỷ luật. 

  
Bước 4 

a. liên hệ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (bằng điện thoại hoặc 
bằng thư) 

b. ra khỏi hệ thống treo cho trường học (OSS), 1-5 ngày 

c. mất tất cả quyền trong thời gian tạm dừng 
mất sinh ở OSS không được phép tham gia vào các hoạt động học hoặc 

được cho phép trên khuôn viên trường. 
Sự vắng mặt do sẽ được coi như là mieãn liên quan đến công 
việc trang điểm và xét nghiệm. 

e. loại bỏ từ bậc thang nếu không gọi văn phòng cho hai mươi trường 
ngày kể từ ngày trở lại trường học sau khi hệ thống treo. Nếu học 
sinh được gọi văn phòng trong thời gian thử việc, người đó sẽ di 
chuyển tới bước tiếp theo trên bậc thang của kỷ luật. 

  
Bước 5 

a. quản trị học có thể đề nghị trực tiếp vị trí cho các trường học thay thế 
với xác minh phụ huynh liên hệ và hoàn thành hình thức kỷ luật A 
của các hình thức thích hợp. Đề nghị này sẽ được đặt trên các 
chương trình tiếp theo của Jackson County đồng nhà trường để 
phê duyệt cuối cùng. Trong trường hợp phụ huynh không đồng ý 
với vị trí trực tiếp, họ có thể kháng cáo đến các Jackson County 
Board of Education. Jackson County Board of Education có thể 
lúc đó thời gian, đồng tình với quyết định này, lật đổ các quyết 
định, sửa đổi, không có giới hạn, 
  
  
quyết định được trình bày, không loại trừ việc trục xuất. Tất cả 
các quyết định của Hội đồng quản trị sẽ được cuối cùng. 

b. trong trường hợp đó một học sinh được khuyến khích cho trục xuất vì 
vi phạm một đại diện cho một mối nguy hiểm cho sinh viên, nhân 
viên hoặc các trường học, học sinh sẽ được trao cơ hội do quá 
trình bằng cách xuất hiện trước các Jackson County Board of 
Education. Các thủ tục sau đây sẽ được theo sau: 

  
1. phụ huynh hoặc người giám hộ pháp lý sẽ nhận được một 

thông báo của hệ thống treo/trục xuất. Thông báo này sẽ 
được xác nhận bởi quản lý trường học. 

2. phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh có năm 
(5) trường ngày để yêu cầu một buổi điều trần trước khi hội 
đồng nhà trường Quận Jackson. Yêu cầu cho các buổi điều 
trần được thực hiện bằng cách gọi của giám đốc thư ký tại 
văn phòng hành chính quận Jackson. Các buổi điều trần sẽ 
được sắp xếp càng sớm càng tốt sau khi yêu cầu. Xem xét 
tất cả các hành động kỷ luật của học sinh sẽ được tiến hành 
theo đúng thủ tục tiêu chuẩn Ban. 

3. nếu hội đồng nhà trường không đáp ứng trong vòng mười (10) 
ngày sau khi các khuyến nghị cho việc trục xuất, sinh viên sẽ 



được đặt trong trường học thay thế Quận Jackson hoặc nhận 
được các dịch vụ giáo dục thay thế khác như coi là thích hợp 
của Cục quản lý trường học. 

4. thất bại của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để yêu cầu 
một buổi điều trần hoặc xuất hiện vào thời điểm được bổ 
nhiệm và nơi cho buổi điều trần sẽ từ bỏ các sinh viên phải 
đến một buổi điều trần. 

5. trong trường hợp buổi điều trần là miễn, hiệu trưởng và giám 
đốc sẽ xem xét tất cả các sự kiện, có hành động thích hợp và 
đề nghị các hành động thích hợp để hội đồng quản trị cùng 
với một bản tóm tắt của vụ án. Jackson County Board of 
Education có thể lúc đó thời gian, đồng tình với quyết định 
này, lật đổ các quyết định, sửa đổi, không có giới hạn, các 
quyết định được trình bày, không loại trừ việc trục xuất. Tất 
cả các quyết định của Hội đồng quản trị sẽ được cuối cùng. 

Lưu ý: sinh viên luôn lạm dụng những bước đầu tiên trong kỷ luật các bậc 
thang có thể có một cái thang kỷ luật phát triển để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của 
cá nhân học sinh. Bậc thang mới này sẽ có hiệu lực cho học sinh khi phụ huynh 
đã được liên lạc và thông báo của các bậc thang mới của kỷ luật. 
  

Xe buýt kỷ luật bậc thang và hậu quả 

  
Bước 1 sinh viên sẽ nhận được một cảnh báo viết. 

           
Bước 2 1-3 ngày đi xe buýt. Liên hệ với phụ huynh hoặc người giám hộ hợp 
pháp. 
               
Bước 3 3-5 ngày đi xe buýt. Liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp 
               
Bước 4 5-10 ngày đi xe buýt. Liên hệ với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp 
pháp. 
               
Bước 5 mất xe buýt đặc quyền đối với phần còn lại của năm học. Liên hệ 

với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu một sinh viên 
misbehaves trong những ngày cuối cùng của trường, các hình 
phạt có thể tiếp tục vào năm học tiếp theo. 

  
  
  
  
  

Bạo lực chính sách hoặc "Mối đe dọa giao thức" 

  
Là kết quả của sự bạo lực và nhiều vụ thảm sát đã diễn ra trên toàn quốc trên 
cơ sở trường học, khu học chánh Quận Jackson cảm thấy rằng nó phải có hành 
động để ngăn chặn một sự cố của thiên nhiên này xảy ra trong khu học chánh 
của chúng tôi. Các hành động sau đây sẽ được thực hiện với sinh viên làm cho 
các mối đe dọa làm tổn hại cơ thể trên một khuôn viên trường hoặc tại một 
trường học hàm: 

  



  
1. sinh viên làm cho mối đe dọa cho các sinh viên khác, giáo viên, người quản 

trị và các nhân viên khác của trường hoặc trong cộng đồng mà họ muốn 
làm tổn hại cơ thể cho người khác hay mình trong khuôn viên trường 
hoặc tại một trường học hàm có thể được thông báo đến bộ phận của 
cảnh sát. Sinh viên làm cho những mối đe dọa sẽ được khuyến khích để 
hội đồng nhà trường để trục xuất. Trước khi học sinh trở lại trường học, 
họ sẽ cần phải cung cấp cho các viên chức nhà trường với tài liệu mà họ 
đã trải qua đánh giá tư vấn và/hoặc tâm lý và họ đưa ra không có mối đe 
dọa cho sinh viên hoặc nhân viên của trường. 

  
2. học sinh nghe thấy các sinh viên khác làm cho mối đe dọa cho các sinh viên 

khác, giáo viên, người quản trị hoặc các nhân viên của trường được 
khuyến khích để báo cáo hành động này cho một giáo viên hoặc người 
quản trị. Tên của các sinh viên làm cho báo cáo như vậy sẽ được giữ 
trong sự tự tin. Ngoài ra, một số miễn phí là có sẵn cho các báo cáo bất 
cứ tình huống nào có thể đặt an toàn trường học của bạn có nguy cơ. 1-
866-960-6472 số này, được cung cấp bởi nhà nước Mississippi, vùng an 
toàn và có trật tự trường học. Tất cả các cuộc gọi bí mật và không có ai 
sẽ yêu cầu cho tên của bạn. 

  
3. nhân viên của trường nhận thức của quy tắc unwritten rằng bạn không "tattle" 

trên một sinh viên đồng bào, nhưng cảm thấy rằng khi cuộc sống của 
một hoặc nhiều học sinh, giáo viên, quản trị viên hoặc nhân viên trường 
học khác đang bị đe dọa, mã này không áp dụng được. Sinh viên giữ lại 
những thông tin đó có thể đối mặt với hành động kỷ luật. 

  
Phòng, chống bạo lực học đường 

  
Khu học chánh Quận Jackson sẽ tuân thủ mã Mississippi sau: phần 1. Phần 97-
37-17, Mississippi mã năm 1972, được tu chính như sau: 
  
(1) Các định nghĩa sau đây áp dụng cho phần này: 

(a) "Giáo dục bất động sản" có nghĩa là bất công hoặc trường tư xây 
dựng hoặc xe buýt, công cộng hoặc trường học tư nhân trong 
khuôn viên trường, khu vực vui chơi giải trí, Sân thể thao trường, 
hoặc tài sản khác thuộc sở hữu, sử dụng hoặc điều hành bởi bất 
kỳ hội đồng nhà trường, trường học, trường cao đẳng hoặc đại 
học ban quản trị hoặc giám đốc quản lý của bất kỳ cơ sở giáo 
dục công cộng hay tư nhân hoặc trong một trường học liên quan 
đến hoạt động; cung cấp, Tuy nhiên, thuật ngữ "giáo dục tài sản" 
không có sẽ bao gồm bất kỳ 16 phần đất hoặc thay đất mà trên 
đó không phải là vị trí xây dựng trường học, trong khuôn viên 
trường học, khu vui chơi giải trí hoặc lĩnh vực thể thao. 

(b) "Sinh viên" có nghĩa là một người ghi danh vào một khu vực hoặc 
riêng học, cao đẳng hoặc đại học, hoặc một người đã bị tạm 
ngưng hoặc bị trục xuất trong vòng năm năm qua từ một khu vực 
hoặc riêng học, cao đẳng hoặc đại học, cho dù người đó là một 
người lớn hoặc trẻ vị thành niên. 



(c) "Switchblade dao" có nghĩa là một con dao có chứa một lưỡi 
hoặc lưỡi mà mở tự động bằng việc phát hành của một mùa 
xuân hoặc gá tương tự. 

  

  

(d) "Vũ khí" có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào liệt kê trong tiểu mục (2) 
hoặc (4) của phần này. 

(2) Nó sẽ là một trọng tội cho bất kỳ người nào có hoặc thực hiện, cho dù công 
khai hay che giấu bất kỳ súng, súng trường, súng hay súng cầm tay khác bất kỳ 
hình thức nào, hoặc bất kỳ hộp mực thuốc nổ, bom, lựu đạn, mỏ hoặc các 
thuốc nổ mạnh mẽ về giáo dục sở hữu. Tuy nhiên, tiểu mục này không áp dụng 
cho một khẩu súng BB, máy súng súng trường hoặc không khí. Bất kỳ người 
nào vi phạm các tiểu mục này sẽ được tội lỗi là một trọng tội, và sau khi kết án 
đó, sẽ được phạt không nhiều hơn năm ngàn đô la, hoặc cam kết tạm giữ của 
vùng sửa chữa nhà nước không quá ba năm, hoặc cả hai. 

(3) Nó sẽ là một trọng tội cho bất kỳ người nào để gây ra, khuyến khích hoặc hỗ 
trợ vị thành niên những người có ít hơn mười tám tuổi có hoặc thực hiện, cho 
dù công khai hay che dấu, bất kỳ súng, súng trường, súng hay súng cầm tay 
khác bất kỳ hình thức nào, hoặc bất kỳ hộp mực thuốc nổ, bom, lựu đạn, mỏ 
hoặc các thuốc nổ mạnh mẽ về giáo dục sở hữu. Tuy nhiên, tiểu mục này 
không áp dụng cho một khẩu súng BB, máy súng súng trường hoặc không 
khí. Bất kỳ người nào vi phạm các tiểu mục này sẽ được tội lỗi là một trọng tội, 
và sau khi kết án đó, sẽ được phạt không nhiều hơn năm ngàn đô la, hoặc cam 
kết tạm giữ của vùng sửa chữa nhà nước không quá ba năm, hoặc cả hai. 

(4) Nó sẽ là một khinh tội đối với bất kỳ người nào có hoặc thực hiện, cho dù 
công khai hay che dấu, bất kỳ BB súng, súng máy, súng máy, bowie dao, dirk, 
dao, súng cao su, loại mía, switchblade dao, blackjack, khớp nối bằng kim loại, 
dao cạo và lưỡi dao cạo (trừ chỉ dành cho cá nhân cạo râu), và bất kỳ thăng chỉ 
hoặc lưỡi cụ ngoại trừ các thiết bị giảng dạy, liền móng tác phẩm, và clip và các 
công cụ được sử dụng chỉ duy nhất cho chuẩn bị thức ăn , hướng dẫn và bảo 
dưỡng giáo dục bất động sản. Bất kỳ người nào vi phạm các tiểu mục này sẽ là 
có tội của một tội nhẹ, và sau khi kết án đó, thì bị phạt tiền không nhiều hơn một 
ngàn đô la, hoặc là bị giam cầm không quá sáu tháng, hoặc cả hai. 

(5) Nó sẽ là một khinh tội đối với bất kỳ người nào gây ra, khuyến khích hoặc 
hỗ trợ vị thành niên những người có ít hơn mười tám tuổi có hoặc thực hiện, 
cho dù công khai hay che dấu, bất kỳ BB súng, súng máy, súng máy, bowie 
dao, dirk, con dao, súng cao su, chì mía, switchblade dao, blackjack, metallic 
đốt ngón tay, dao cạo và lưỡi dao cạo (trừ chỉ dành cho cá nhân cạo râu), và 
bất kỳ thăng chỉ hoặc lưỡi cụ ngoại trừ nguồn cung cấp giảng dạy , unaltered 
móng tay tập tin, và clip và công cụ được sử dụng chỉ duy nhất cho chuẩn bị 
thực phẩm, hướng dẫn và bảo trì trên giáo dục bất động sản. 

Bất kỳ người nào vi phạm các tiểu mục này sẽ là có tội của một tội nhẹ, và sau 
khi kết án đó, thì bị phạt tiền không nhiều hơn một ngàn đô la, hoặc là bị giam 
cầm không quá sáu tháng, hoặc cả hai. 

(6) Nó không phải một sự vi phạm của phần này cho bất kỳ người nào có hoặc 
thực hiện, cho dù công khai hay che giấu súng bất kỳ, súng trường, súng lục 
hoặc cánh tay cháy khác bất kỳ hình thức nào về giáo dục sở hữu nếu: 



(a) Người không phải là một sinh viên tham dự lớp học về giáo dục bất 
động sản; 

(b) Vũ khí cầm tay là trong vòng một xe cơ giới; và 

(c) Là người không brandish, triển lãm hoặc hiển thị vũ khí trong bất kỳ 
cách bất cẩn, giận dữ hay đe dọa. 

(7) Phần này sẽ không áp dụng cho: 

(a) Một vũ khí được sử dụng chỉ duy nhất cho mục đích nghi lễ giáo dục 
hoặc trường xử phạt, hoặc được sử dụng trong một chương trình 
học chấp thuận thực hiện qua sự giám sát của người lớn mà giám 
sát đã được phê duyệt bởi cơ quan trường học; 

  
(b) Quân nhân Hoa Kỳ, sĩ quan và binh sĩ địa phương quân và vệ binh 

quốc gia, nhân viên thực thi pháp luật, bất kỳ cảnh sát tư nhân làm 
việc cho một cơ sở giáo dục, nhà nước dân quân hoặc khẩn cấp 
quản lý quân và bảo vệ hoặc patrolman trong một nhà nước hoặc tổ 
chức municipal, khi hành động xả các nhiệm vụ chính thức; 

(c) Nhà trường theo quy định bắt buộc học Pháp luật tham gia, phần 
3713-91, Mississippi mã năm 1972; 

(d) Đối thủ cạnh tranh trong khi tham gia trong tổ chức sự kiện bắn 
súng; 

  

(e) Bất kỳ người nào vì cho phép trong phần 97-37-7 trong khi trong 
thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình; 

(f) Bất kỳ thư tàu sân bay trong khi thực hiện nhiệm vụ chính thức của 
mình; hoặc 

(g) Bất cứ vũ khí không được mô tả bởi phần 97-37-1 trong một chiếc xe 
có động cơ dưới sự kiểm soát của cha mẹ, người giám hộ hoặc 
người chăm sóc, như được định nghĩa trong Section97-37-1 được 
sử dụng để mang lại cho hay chọn một sinh viên tại một tòa nhà 
trường, trường học chức năng tài sản hoặc trường học. 

(8) Tất cả các trường sẽ gửi trong công chúng xem một bản sao của các điều 
khoản của phần này. 
  

Quấy rối tình dục: Nhân viên và học sinh 
  
Phần 1 

Theo tiêu đề VII của năm 1964 dân quyền hành động, như đã được sửa đổi 
vào năm 1972, phần 703, không có nhân viên ở khu học chánh Jackson County 
phải chịu quấy rối tình dục. Hơn nữa, sinh viên tại học viện được bảo vệ khỏi 
quấy rối tình dục bởi tiêu đề IX của giáo dục sửa đổi năm 1972, và sẽ không 
phải chịu sự quấy rối tình dục bởi các đồng nghiệp của họ hoặc các nhân viên. 

  
Đây là ý định của Hội đồng nhà trường để duy trì một môi trường miễn phí từ 
quấy rối tình dục bất kỳ hình thức nào. Vì vậy, đón tình dục tiến bộ, yêu cầu đối 
với tình dục ân, để trả đũa đối với người tham gia vào các cuộc điều tra và 



khiếu nại quấy rối tình dục, và khác tiến hành bằng lời nói hoặc vật chất có tính 
chất tình dục chiếm hoặc cấu thành quấy rối đó đều bị cấm. 
  
Phần 2 

Tiến bộ tình dục không mong muốn, yêu cầu ân tình dục và hành vi bằng lời nói 
hay thể chất có tính chất tình dục chiếm quấy rối tình dục khi đáp ứng được tiêu 
chí nhất định. 

  
Tiêu chí I: Nộp hồ sơ để tiến hành như vậy được thực hiện ngầm hay 
một cách rõ ràng, một thuật ngữ hoặc các điều kiện của việc làm, phân 
lớp, hay quảng cáo, hoặc được sử dụng để tước đi sinh viên truy cập 
vào các cơ hội giáo dục và lợi ích được cung cấp bởi các khu học 
chánh. 

  
Tiêu chuẩn II: Gửi đến hoặc từ chối đạo đức của một cá nhân được sử 
dụng như là cơ sở cho việc làm hoặc học tập và quyết định giáo dục 
khác ảnh hưởng đến cá nhân như vậy. 

  
Tiêu chuẩn III: Hành vi như vậy có mục đích hoặc tác dụng của 
unreasonably can thiệp với hiệu suất làm việc của cá nhân hoặc tạo ra 
một môi trường làm việc đe dọa, thù địch hay khó chịu. Là liên quan 
đến sinh viên, các tiêu chí là khi tiến hành như vậy có mục đích hoặc 
tác dụng của unreasonably can thiệp với hoạt động giáo dục của học 
sinh hoặc tạo ra một môi trường học tập/giảng dạy đe dọa, thù địch hay 
khó chịu. 

  
Tiêu chuẩn I và II là ví dụ của quid pro quo hoặc quấy rối tình dục có điều 
kiện. Tiêu chí III là một ví dụ về thù địch công việc hoặc môi trường học 
tập/giảng dạy. 
  
Phần 3 

Khiếu nại của vi phạm chính sách này nên được thông báo ngay lập tức cho 
quản trị viên, giáo viên, nhân viên tư vấn hoặc tư vấn điều phối viên/huyện tiêu 
đề IX mà không sợ reprisal. Nếu người giám sát hoặc quản trị viên của bạn là 
người bạn tin rằng đã tham gia vào quấy rối tình dục, báo cáo cho các nguồn tài 
nguyên trợ lý giám đốc hoặc điều phối viên tiêu đề IX/quận 
  
tư vấn. Không có người quản trị, giám đốc hoặc giám sát có thẩm quyền để 
điều kiện điều khoản và điều kiện làm việc, chẳng hạn như tăng, bài tập, hay 
quảng cáo, trên giấy biên nhận hay từ chối ủng hộ tình dục. Tương tự như vậy, 
không có quản trị viên, giáo viên hoặc chính thức của trường khác có thẩm 
quyền điều kiện lớp, chương trình khuyến mãi hoặc khác quyết định học trên 
giấy biên nhận hay từ chối ủng hộ tình dục. 
  
Do đó, vi phạm phải chứng minh được chính đáng, nhân viên vi phạm phải chịu 
kỷ luật, bao gồm cả không tự nguyện chấm dứt việc làm. Sinh viên tham gia 
vào quấy rối tình dục của các học sinh khác phải chịu kỷ luật, bao gồm hệ thống 
treo và trục xuất. 
  
Phần 4 



Học khu sẽ không có trong bất kỳ cách nào trả đũa với một cá nhân làm đơn 
khiếu nại của quấy rối tình dục hoặc chống lại bất kỳ người tham gia trong việc 
điều tra, cũng không nó sẽ cho phép một giám sát viên, quản trị viên, hiệu 
trưởng, hoặc nhân viên để làm như vậy. Để trả đũa là một vi phạm nghiêm 
trọng của chính sách quấy rối tình dục và nên được thông báo ngay lập 
tức. Người tham gia vào các hành vi trả thù đối với cá nhân khác đối với báo 
cáo quấy rối tình dục sẽ là chủ đề hành động kỷ luật lên đến và bao gồm cả 
việc chấm dứt. 
  
Phần 5 

Mối quan hệ giữa các cá nhân những người chiếm các mức độ khác nhau của 
chính quyền bị cấm. 

  
Nếu có những mối quan hệ giữa các cá nhân những người chiếm bằng các cấp 
chính quyền thì những cá nhân sẽ triển lãm các tiến hành chuyên nghiệp tại nơi 
làm việc. 
  
Pháp lý tham khảo: Tiêu đề VII Civil Rights Act 1964, như sửa đổi vào năm 
1972, phần 703.2000 

  
                                              Học sinh bắt nạt chính sách 

  
Khu học chánh Quận Jackson không tha và sẽ không tha thứ hành vi bắt nạt 
hoặc quấy rối. Bắt nạt quấy rối hành vi là bất kỳ mô hình cử chỉ hoặc thông tin 
liên lạc văn, điện tử hoặc bằng lời nói, hoặc bất kỳ hành động thể chất hoặc bất 
kỳ giao tiếp đe dọa, hoặc bất kỳ hành động hợp lý cảm nhận như đang được 
thúc đẩy bởi bất kỳ thực tế hoặc cảm nhận khác biệt đặc điểm (a) nơi một nhân 
viên sinh viên hoặc học trong thực tế hoặc hợp lý sợ gây tổn hại đến người của 
mình hoặc gây thiệt hại đến tài sản của mình , hoặc (b) tạo ra hoặc là nhất định 
để tạo ra một môi trường thù địch bằng cách can thiệp với đáng kể hoặc qủa 
của học sinh thực hiện giáo dục, cơ hội hoặc lợi ích. Một môi trường thù địch"" 
có nghĩa là nạn nhân chủ quan xem hành vi như bắt nạt hoặc quấy rối hành vi 
và tiến hành khách quan nghiêm trọng hoặc phổ biến đủ một người hợp lý sẽ 
đồng ý rằng nó bắt nạt hoặc hành vi quấy rối. Hành vi bắt nạt hoặc quấy rối sẽ 
không được condoned hay được dung nạp khi nó diễn ra trên trường bất động 
sản, tại bất kỳ chức năng học, tài trợ, hoặc trên một chiếc xe buýt, hoặc khi nó 
diễn ra khỏi trường bất động sản khi hành vi như vậy, trong việc xác định các 
giám thị trường học hoặc hiệu trưởng, ám chỉ sự hiện diện của người vi phạm 
trong lớp học một sự phá vỡ đối với môi trường giáo dục của nhà trường hoặc 
một tổn hại đến lợi ích và phúc lợi của các em học sinh và giáo viên của lớp học 
như vậy tốt nhất như một toàn thể. 
  
Khu học chánh Quận Jackson làm cho mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng 
không có sinh viên hoặc nhân viên của trường chịu để bắt nạt và quấy rối các 
hành vi nhân viên trường học hoặc sinh viên khác. Tương tự, huyện sẽ làm cho 
mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng không có người tham gia vào bất kỳ hành 
động của reprisal hoặc đũa một nạn nhân, nhân chứng, hoặc một người với các 
thông tin đáng tin cậy về một hành động bắt nạt hoặc hành vi quấy rối. Huyện 
yêu cầu bất cứ ai đã chứng kiến hoặc có thông tin sinh viên hoặc nhân viên của 
trường đã tuân theo bất kỳ hành động của bắt nạt hay quấy rối các hành vi để 
báo cáo sự cố cho chính thức của trường thích hợp. 



  
Hội đồng nhà trường của quận Jackson chỉ đạo giám đốc hoặc người được chỉ 
định để thiết kế và thực hiện các thủ tục cho các báo cáo, điều tra, và địa chỉ 
bắt nạt và quấy rối hành vi. Các thủ tục được một cách thích hợp đặt trong 
huyện cán bộ chính sách cẩm nang, sách chỉ Nam học bao gồm các chính sách 
kỷ luật và thủ tục, và các chính sách hoặc thủ tục liên quan hành vi sinh viên 
hoặc nhân viên. Kỷ luật chính sách và thủ tục phải thừa nhận quyền cơ bản của 
mỗi học sinh để có "hành động hợp lý". Hơn nữa, các khu học chánh Quận 
Jackson định nghĩa một "hành động hợp lý" 

  
là nhanh chóng để báo cáo các hành vi giáo viên, hiệu trưởng, nhân viên tư vấn 
hoặc nhân viên trường học khác, khi phải chịu sự đe doạ hoặc hành vi quấy 
rối. Các chính sách và thủ tục phải thừa nhận quyền cơ bản của mỗi học sinh 
có những hành động hợp lý vì có thể cần thiết để bảo vệ mình hoặc mình từ 
một cuộc tấn công bởi một sinh viên đã minh chứng đe dọa hay đe dọa hành vi 
bắt nạt hoặc quấy rối. [Ref: SB năm 2015; Miss mã Ann. 37-7-301(e)] 

  
Thủ tục bắt nạt hoặc hành vi quấy rối 

  
Sinh viên và nhân viên trong trường học Quận Jackson County được bảo vệ 
khỏi quấy rối hoặc đe doạ bởi sinh viên hoặc nhân viên khác. Đây là ý định của 
Hội đồng quản trị và hành chính để duy trì một môi trường bắt nạt và quấy rối 
hành vi. Thủ tục khiếu nại này cung cấp một quá trình nộp hồ sơ, xử lý và giải 
quyết khiếu nại hành vi như vậy. Tuân thủ các thủ tục này là bắt buộc. Sự thất 
bại của bất kỳ người nào thực hiện theo các thủ tục này sẽ coi là từ bỏ quyền 
theo đuổi khiếu nại tại bất kỳ mức độ nào, bao gồm cả nhận xét của Hội đồng 
quản trị. 

  
Định nghĩa của bắt nạt hoặc hành vi quấy rối 

  
Bắt nạt quấy rối hành vi là bất kỳ mô hình cử chỉ hoặc thông tin liên lạc văn, 
điện tử hoặc bằng lời nói, hoặc bất kỳ hành động thể chất hoặc bất kỳ giao tiếp 
đe dọa, hoặc bất kỳ hành động hợp lý cảm nhận như đang được thúc đẩy bởi 
bất kỳ thực tế hoặc cảm nhận khác biệt đặc trưng (a) địa danh nhân viên sinh 
viên hoặc học trong thực tế và hợp lý sợ gây tổn hại đến người của mình hoặc 
gây thiệt hại đến tài sản của mình , hoặc (b) tạo ra hoặc là nhất định để tạo ra 
một môi trường thù địch bằng cách can thiệp với đáng kể hoặc qủa của học 
sinh thực hiện giáo dục, cơ hội hoặc lợi ích. 
  
Một môi trường thù địch"" có nghĩa là nạn nhân chủ quan xem hành vi như bắt 
nạt hoặc quấy rối hành vi và tiến hành khách quan nghiêm trọng hoặc phổ biến 
đủ một người hợp lý sẽ đồng ý rằng nó bắt nạt hoặc hành vi quấy rối. 

  
Hành vi bắt nạt hoặc quấy rối sẽ không được condoned hay được dung nạp khi 
nó diễn ra trên trường bất động sản, tại bất kỳ chức năng học, tài trợ, hoặc trên 
một chiếc xe buýt, hoặc khi nó diễn ra khỏi trường bất động sản khi hành vi như 
vậy, trong việc xác định các giám thị trường học hoặc hiệu trưởng, ám chỉ sự 
hiện diện của người vi phạm trong lớp học một sự phá vỡ đối với môi trường 
giáo dục của nhà trường hoặc một tổn hại đến lợi ích và phúc lợi của các em 
học sinh và giáo viên của lớp học như vậy tốt nhất như một toàn thể. 
  



Quy trình xử lý khiếu nại 

  
Bất cứ học sinh, trường học nhân viên hoặc tình nguyện viên người cảm thấy 
anh/cô ấy đã là một nạn nhân của bắt nạt hoặc hành vi quấy rối, hay đã chứng 
kiến hoặc những người có thông tin đáng tin cậy cho sinh viên, trường học 
nhân viên hoặc tình nguyện viên đã được chịu đến bắt nạt hoặc hành vi quấy 
rối sẽ ngay lập tức báo cáo tiến hành như vậy cho một giáo viên, hiệu trưởng, 
cố vấn, hoặc các trường học hoặc huyện chính thức. Báo cáo được thực hiện 
nhanh chóng, nhưng không muộn hơn năm (5) ngày sau khi bị cáo buộc hành 
động hoặc hành vi xảy ra. Tất cả các nhân chứng và nạn nhân bị cáo buộc phải 
hoàn thành một "Bullying/Harassing báo cáo dưới hình thức" (có sẵn trong sách 
hướng dẫn này trong phần Bullying/Harassing báo cáo hình thức, từ bất kỳ 
trường học, văn phòng huyện, và trên trang web của huyện), mà sẽ bao gồm 
tên của những người báo cáo, cụ thể Thiên nhiên và ngày của hành vi sai trái, 
tên của nạn nhân của hành vi sai trái, tên của các nhân chứng bất kỳ và bất kỳ 
thông tin nào sẽ hỗ trợ trong việc điều tra các khiếu nại. 

  
Bản báo cáo sẽ được đưa ra ngay lập tức để hiệu trưởng, trợ lý giám đốc hoặc 
giám đốc đã phải viện một cuộc điều tra ngay lập tức. Khiếu nại đối với hiệu 
trưởng hoặc giám đốc sẽ được thực hiện để giám đốc trợ lý thích hợp cho mỗi 
trung tâm tham dự hoặc văn phòng Trung ương. Khiếu nại đối với một giám đốc 
trợ lý sẽ được thực hiện cho Giám đốc. Khiếu nại đối với giám đốc sẽ được 
thực hiện cho chủ tịch Hội đồng quản trị. 

  
Đơn khiếu nại phải được điều tra kịp thời. Phụ huynh sẽ được thông báo về 
bản chất của bất cứ khiếu nại liên quan đến sinh viên của họ. Các chính thức 
của huyện sẽ sắp xếp các cuộc họp như vậy nếu cần thiết với tất cả các bên 
liên quan trong vòng năm (5) ngày làm việc, sau khi ban đầu nhận được khiếu 
nại của huyện. Các bên sẽ có một cơ hội để gửi một danh sách các nhân 
chứng và bằng chứng. Tất cả phát hiện liên quan đến việc khiếu nại sẽ được 
giảm xuống bằng văn bản. Chính thức của huyện tiến hành các cuộc điều tra sẽ 
thông báo cho các nạn nhân và cha mẹ như thích hợp khi đã hoàn tất việc điều 
tra và ra quyết định về việc kỷ luật, như bảo hành, được xác định. 

  
Nếu nạn nhân bị cáo buộc là không hài lòng với quyết định chính thức của 
huyện, ông/bà có thể nộp một khiếu nại viết để giám đốc trợ lý thích hợp. Khiếu 
nại phải được nộp trong vòng mười (10) ngày làm việc, sau khi nhận được các 
kết quả của các quyết định ban đầu. Giám đốc trợ lý thích hợp sẽ sắp xếp các 
cuộc họp như vậy với nạn nhân và các bên bị ảnh hưởng như coi là cần thiết 
để thảo luận về sự hấp dẫn. Giám đốc trợ lý thích hợp sẽ cung cấp cho một 
quyết định viết cho kháng cáo của nạn nhân bị cáo buộc trong vòng mười (10) 
ngày làm việc. 

  
Nếu nạn nhân bị cáo buộc là không hài lòng với quyết định của giám đốc trợ lý, 
kháng cáo bằng văn bản có thể được nộp với giám đốc. Khiếu nại phải được 
nộp trong vòng mười (10) ngày làm việc, sau khi nhận được quyết định của trợ 
lý giám đốc. Giám đốc sẽ, trong vòng hai mươi (20) ngày làm việc, xem xét tất 
cả các tài liệu và các quyết định hành động khác và khiến một quyết định bằng 
văn bản cho các nạn nhân bị cáo buộc liên quan đến kháng cáo. 
  



Nếu nạn nhân bị cáo buộc là không hài lòng với quyết định của giám đốc, 
kháng cáo bằng văn bản có thể được nộp với hội đồng quản trị. Hấp dẫn như 
vậy phải được nộp trong vòng mười (10) ngày làm việc, sau khi nhận được 
quyết định của giám đốc. Hội đồng quản trị sẽ, trong vòng hai mươi (20) ngày 
làm việc, cho phép các nạn nhân và cha mẹ như là thích hợp để xuất hiện 
trước hội đồng quản trị để trình bày lý do cho sự không hài lòng với quyết định 
của giám. Hội đồng quản trị sẽ cung cấp cho một quyết định viết trong vòng 
mười (10) ngày làm việc sau sự xuất hiện của nạn nhân trước khi hội đồng 
quản trị. 

  
Giải quyết khiếu nại 

  
Nếu người quản trị điều tra xác định rằng bắt nạt đã xảy ra và nó là vi phạm đầu 
tiên của bắt nạt cho kẻ xâm lược, kẻ xâm lược sẽ bị trừng phạt theo sổ tay 
bước 2-5. Nếu một học sinh có một vi phạm lần thứ hai cho bắt nạt, sinh viên 
có thể được gửi đến trường thay thế cho lên đến 45 ngày. Nếu học sinh có một 
thứ ba phạm để bắt nạt các học sinh có thể được đề nghị để các hội đồng 
trường đối với trục xuất.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hình thức báo cáo đe doạ/quấy rối 

  
Chỉ dẫn đường: Quấy rối hoặc đe doạ nghiêm trọng và sẽ không được dung 
thứ trong quận Jackson School District. Đây là một hình thức báo cáo bị cáo 
buộc quấy rối hoặc đe doạ hành vi xảy ra vào bất động sản trường học tại một 
trường học tài trợ hoạt động, một sự kiện ra trường bất động sản, trên một 
chiếc xe buýt, hoặc trên đường đi và/hoặc từ trường. Nếu bạn là một nạn nhân 
người nhận được sách nhiễu hoặc bắt nạt hay một nhân chứng cho một người 
nào đó bị sách nhiễu hoặc bắt nạt, bạn phải báo cáo ngay lập tức bằng cách 
hoàn tất mẫu đơn này và trả lại nó đến bất kỳ văn phòng trường học hoặc 
huyện. 

  

  
Tên của người mà báo cáo sự cố: Ngày hôm nay: Tại thời điểm, là một 

người lớn gần? Nếu vậy, 
Ai? 

Tên của tất cả những người chứng kiến vụ việc: 
  
  
  

Tên của nạn nhân: 
  
  
  
  
  
  

Tên của người bị cáo buộc gây ra sự cố: 

Ngày khi sự việc xảy ra: 
  
  

Thời gian xảy ra sự việc 
đã xảy ra: 

Nơi xảy ra sự việc đã xảy 
ra: (xin được cụ thể, ví 
dụ, 8th lớp hành lang, ở 
ngoài quán cà phê, trong 
phòng tập thể dục 
Phòng khóa, vv) 
  
  
  



Mô tả chi tiết những gì đã xảy ra: (vui lòng viết trở lại, nếu không gian hơn là cần thiết.) 
  
  
  
  
  

Trường chính thức: Ngày nhận: 
  

  
  
  
  
  

                                             Dịch vụ vận tải 

  
Dịch vụ vận tải 

  
Khu học chánh Quận Jackson hoạt động dịch vụ vận chuyển theo yêu cầu của 
luật tiểu bang chỉ đạo tất cả các khu học chánh cung cấp giao thông vận tải cho 
các em học sinh sống một hoặc nhiều miles từ khán giả của Trung tâm. 
  
Huyện liên quan đến vận tải như là một dịch vụ rất quan trọng cho sinh viên và 
duy trì các thiết bị bảo trì hàng năm và các lái xe chương trình là để đảm bảo 
hoạt động hiệu quả, an toàn. Trình điều khiển nhận được chứng nhận đặc biệt 
và tham gia các chương trình bảo tồn năng lượng và an toàn. 

  
Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hoạt động tổng thể của Trung tâm đặc biệt 
tham gia giao thông vận tải chương trình có thể được dẫn đến người quản lý 
giao thông vận tải địa phương: 
  

Trung Đông Michelle miền Nam 228-588-7032 

St. Martin Crystal Savoy 228-875-2434 

Vancleave David Owens 228-826-3626 

  
Xe buýt trường học/tất cả Quận xe dịch vụ 

  
Huyện cung cấp vận chuyển cho tất cả học sinh. Ngoài cưỡi xe buýt trường học 
sinh viên có thể đi bộ, đi xe đạp, lái xe có động cơ khác, hoặc cha mẹ của họ có 
thể cung cấp vận chuyển đến trường. Sinh viên lái xe có động cơ học được yêu 
cầu phải có giấy phép một lái xe hợp lệ Mississippi và tuân theo các quy định 



tất cả về lái xe, bãi đậu xe và các hành vi trong bãi đậu xe. Xe buýt trường học 
là tài sản của trường. 

  
Xe buýt trường học kỷ luật 

  
Kỷ luật học sinh là trách nhiệm chia sẻ của phụ huynh, học sinh và nhân viên 
của trường. Trình điều khiển được mong đợi để giữ trật tự và kỷ luật trên xe 
buýt, nhưng trách nhiệm chính của họ phải lái xe buýt. 
  
Xe buýt trường học là một đặc ân. Đặc quyền này mang với nó một số trách 
nhiệm trên một phần của học sinh. Hành vi ngăn chặn các trình điều khiển và 
học sinh có một chuyến đi an toàn đến và từ trường học sẽ không được dung 
thứ. 
  
Bất kỳ vi phạm thực hiện bởi sinh viên, thực hiện trong khi trên xe buýt trường 
học, chờ đợi để lên xe buýt trường học, hoặc rời xe buýt trường học, sẽ được 
giải quyết bằng cách sử dụng các bước quyết đoán kỷ luật quy định đối với cấp 
tiểu học hoặc trung học trong cẩm nang tương ứng. Sinh viên có thể bị từ chối 
các đặc quyền của cưỡi xe buýt trường học bởi vì hành vi không thích hợp, bao 
gồm hệ thống treo đặc quyền của cưỡi xe buýt cho phần còn lại của năm học, 
nếu chính xác định hành động đó là cần thiết cho sự an toàn của các học sinh 
khác trên xe buýt. (MS, tiểu bang mã 37-7-301, e) Hậu quả cho hành vi sai trái 
trên xe buýt sẽ được áp dụng một cách nhất quán. 

  
Giám đốc giao thông vận tải, quản lý trường học, hoặc người khác có thể xử lý 
tội phạm trẻ vị thành niên. Câu hỏi liên quan đến hành động kỷ luật nên được 
hướng dẫn để quản lý trường học. Hành động đòi hỏi phải có hệ thống treo là 
trách nhiệm của quản lý trường học. Chính quyền sẽ thông báo cho Giám đốc 
giao thông vận tải và phụ huynh của học sinh khi phiên bản quyền của một sinh 
viên xe buýt ngựa bị đình chỉ. Giám đốc giao thông vận tải 

  
sẽ thông báo cho lái xe buýt thích hợp. Ngoài hành vi không thể chấp nhận 
được liệt kê trong phần quyết đoán kỷ luật của sách hướng dẫn này, các hành 
vi sau đây trên xe buýt là không thể chấp nhận và sẽ dẫn đến hành động kỷ luật 
được thực hiện đối với học sinh: 
  

Thiết lập quy tắc hành vi 

  
1. lúc không có thời gian là các sinh viên để đưa đầu, tay, chân, cơ quan, 

hoặc bàn tay ra khỏi các cửa sổ của xe buýt. 

2. ngay lập tức khi bước vào xe buýt, sinh viên để được ngồi và vẫn ngồi 
cho đến khi họ đến đích của họ. Các nguyên tắc áp dụng tại bất kỳ thời 
điểm nào một học sinh được vận chuyển trên một chiếc xe buýt. 

3. học sinh sẽ lên xe buýt và xe buýt theo hướng dẫn của tài xế xe buýt để 
lại. Sinh viên phải tuân theo tất cả các hướng của tài xế xe buýt tại mọi 
thời điểm. 

5. học sinh có thể không rời khỏi xe buýt trên đường đến hoặc từ các trường 
học ngoại trừ tại trạm định. 

6. học sinh là không phải để ném bất kỳ vật thể trên xe buýt hoặc xe buýt. 



7. học sinh phải ngồi ở ghế được chỉ định bởi trình điều khiển. Trình điều 
khiển có thể chọn sinh viên giảm đến một chỗ khác nhau khi cần thiết. 

8. xe buýt phải đến để ngăn chặn hoàn toàn một trước khi học sinh vào hay 
ra khỏi xe buýt. 

9. Loud nói và tiếng ồn không được phép trên xe buýt. 
10. không có đồ uống hoặc thực phẩm có thể được tiêu thụ trên xe buýt. 

11. xả rác cố ý của xe buýt bị cấm. 
12. ngôn ngữ thô tục đều bị cấm trên xe buýt trường học. 

13. bong bóng, lọ của sắp xếp hoa hoặc các đối tượng khác, mà cản trở 
quan điểm của một chiếc xe buýt và/hoặc tạo ra một tình huống nguy 
hiểm đó đều bị cấm. 

14. học sinh sẽ không được phép để phun nước hoa nào hoặc loại khác của 
phun trên xe buýt. 

15. tất cả các quy tắc của trường, như đã được phê duyệt thông qua các 
quyết đoán kỷ luật kế hoạch, cũng áp dụng cho xe buýt trường học tiến 
hành. 

  
Một sinh viên không thực hiện theo các quy tắc thành lập của hành vi sẽ dẫn 
đến hành động kỷ luật sau. (Mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của học 
sinh sẽ xác định mức độ mà học sinh được đặt.) 

  
cấp độ 1-viết cảnh báo (được ký hợp đồng và trả về bởi mẹ.) 

  
2 cấp độ-một (1) đến ba (3) ngày đi xe buýt, và phụ huynh hội nghị hoặc liên hệ 
trước khi ngựa đặc quyền được phục hồi.) 
  
3 cấp độ-ba (3) đến năm (5) ngày đi xe buýt, và phụ huynh hội nghị hoặc liên hệ 
trước khi ngựa đặc quyền được phục hồi.) 
  
cấp độ 4-năm (5) đến mười ngày ra khỏi xe buýt, và phụ huynh hội nghị hoặc 
liên hệ trước khi ngựa đặc quyền được phục hồi.) 

  
cấp độ 5-sẽ dẫn đến mất mát của xe buýt đặc quyền đối với phần còn lại của 
nhiệm kỳ/năm học. Nếu học sinh được lấy ra từ chiếc xe buýt, một cuộc họp với 
quản lý trường học phải được tổ chức trước khi sinh viên được phép đi xe buýt. 

  
Hành vi sai trái tiếp tục hoặc nghiêm trọng có thể dẫn đến việc xoá bỏ của học 
sinh từ xe buýt cho phần còn lại của năm học. Nếu một sinh viên misbehaves 
trong những ngày cuối cùng của trường, các hình phạt có thể tiếp tục vào năm 
học tiếp theo. 
  

Sự can thiệp với các xe buýt trường học 

  
Nó là trái pháp luật đối với bất kỳ cá nhân để hội đồng quản trị một chiếc xe 
buýt, khác hơn là một sinh viên dự kiến, một thành viên quản lý khu vực trường 
học, giảng viên hoặc một quan chức thực thi pháp luật. Nhà nước Pháp luật 
nghiêm cấm các nội trú trái phép xe buýt trường học hoặc can thiệp với hành 
khách lên máy bay hoặc để lại, theo hình phạt phạt tiền hoặc phạt tù. 
  



Các bậc cha mẹ chọn lên học sinh hoặc sinh viên cưỡi 
một chiếc xe buýt khác nhau 

  
Nếu nó trở nên cần thiết cho một sinh viên không phải đi xe nhà xe buýt thường 
xuyên của ông/bà, cha mẹ nên gửi một lưu ý cho các trường học với học sinh 
ngày hôm đó. Nếu khẩn cấp phát sinh trong ngày học, cha mẹ nên thông báo 
cho nhà trường trước 02:00:00 và 13:30:00 cho DNN & v, SMN, SMUE và 
SMMS để yêu cầu một sự thay đổi như thế nào học sinh sẽ về nhà. Tương tự 
như vậy, có thể có một nhu cầu cho cha mẹ để kiểm tra một sinh viên tại điểm 
lên một chiếc xe buýt. Điều này sẽ được phép chỉ với giải phóng mặt bằng của 
một quản trị viên hoặc phương tiện giao thông giám đốc. 

  
Thay đổi giao thông vận tải chiều 

  
Để đảm bảo sự an toàn của tất cả học sinh, thay đổi để vận chuyển hàng ngày 
nên tối thiểu. 

  
1. cha mẹ phải gửi một lưu ý cho các trường học nếu học sinh là sẽ đi xe 

buýt khác nhau hay sẽ được chọn, thay vì cưỡi xe buýt. 
2. nếu một học sinh bỏ lỡ xe buýt vào buổi chiều, ông đã có chữ ký trong 

văn phòng của các cá nhân chọn lên học sinh. 
3. học sinh sẽ không được phép để đi xe một chiếc xe buýt, khác hơn so 

với xe buýt riêng của họ, mà không có một lưu ý chữ ký của người 
giám sát phụ huynh và/hoặc hiệu trưởng/giao thông vận tải. 

4. trong trường hợp khẩn cấp thực sự phát sinh trong ngày học, cha mẹ 
nên thông báo cho nhà trường 2 giờ trước dismal để yêu cầu một sự 
thay đổi như thế nào học sinh sẽ về nhà.   

  
Cho sự an toàn của trẻ em của bạn, gọi điện thoại không được chấp nhận để 
thay đổi chiều giao thông vận tải sắp xếp. 

Xe buýt 
  
Ban giáo dục công nhận trách nhiệm tiếp tục của huyện để duy trì và nâng cao 
kỷ luật và để bảo đảm sức khỏe, phúc lợi và an toàn của các nhân viên và sinh 
viên trường học giao thông vận tải xe. 
  
Sinh viên tìm thấy vi phạm quy tắc ứng xử của huyện xe buýt phải chịu kỷ luật 
theo quy định của chính sách huyện và các quy định. 
  
Giao thông vận tải xe buýt là một đặc ân mở rộng chỉ để sinh viên Hiển thị các 
hành vi tốt trong khi chuẩn bị để đi xe, ngựa, hoặc đi xe buýt. Tiếp tục tiến hành 
hỗn loạn hoặc liên tục từ chối để nộp cho các cơ quan của người lái xe sẽ là đủ 
lý do cho một học sinh bị từ chối vận chuyển. (MS mã 37-37-301 [e]) 

  
Người đi những người không tuân thủ các quy định nêu trên sẽ được báo cáo 
cho các trường học chính, những người sẽ xác định mức độ nghiêm trọng của 
hành vi sai trái và có hành động thích hợp như được mô tả trong cuốn sổ tay 
sinh viên. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm lặp đi lặp lại, 
người lái có thể bị từ chối vận chuyển trong một khoảng thời gian xác định bởi 
hiệu trưởng, đến phần còn lại của năm học, và phụ huynh sẽ được thông báo. 



  

  

  

  
Quy định an toàn 

  
Phụ huynh đóng một vai trò quan trọng trong đảm bảo sự an toàn của sinh viên 
bằng chương trình trường học giao thông vận tải. Cha mẹ có thể giúp đỡ bằng 
cách hướng dẫn con cái của họ trong các thủ tục sau đây để lên máy bay, ngựa 
và xe buýt khởi hành. 

  
1. Tải xe buýt: 

• Học sinh nên đến tại trạm xe buýt định thời gian. Xe buýt không thể 
chờ đợi cho đến cuối. 

• Sinh viên nên luôn luôn đứng ra khỏi đường phố hoặc đường (tối thiểu 
là 15') và tránh đẩy và chơi trong khi chờ đợi xe buýt để đi đến trang 
chủ. 

• Học sinh phải chờ cho đến khi xe buýt đi đứng hoàn toàn trước khi tiếp 
cận và cố gắng nhập vào xe buýt. 

• Học sinh nên đi xe buýt một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, theo chỉ 
dẫn của tài xế xe buýt 
. 

2. Ngựa xe bus: 

• Học sinh sẽ được tổ chức cùng một quy tắc và quy định được liệt kê 
trên các bậc thang kỷ luật huyện. 

• Học sinh sẽ làm theo hướng dẫn của tài xế xe buýt tại mọi thời điểm. 

• Học sinh sẽ không được phép để phun nước hoa nào hoặc loại khác 
của phun trên xe buýt. 

  
3. Xe buýt khởi hành: 

• Trình điều khiển sẽ không xả tay đua ở nơi khác với điểm dừng xe buýt 
thường xuyên, trừ khi các cho phép thích hợp từ trường cán bộ đã 
được đưa ra. 

• Khi cần thiết để vượt qua một đường hoặc đường bộ sau khi nhận 
được ra khỏi xe buýt, học sinh phải vượt qua chỉ ở phía trước của xe 
buýt. Sinh viên nên cẩn thận xem xét cả hai cách để chắc chắn rằng 
giao thông không tiếp cận từ hai hướng. Sinh viên nên cẩn thận xem 
xét cả hai cách để chắc chắn rằng giao thông không tiếp cận từ hai 
hướng. Sinh viên được yêu cầu hợp tác với cờ. 

• Học sinh nên vượt qua tối thiểu là 10' ở phía trước của xe buýt trường 
học. Điều này sẽ cho phép tài xế xe buýt để xem học sinh cho đến 
khi anh/cô ấy là một cách an toàn để phía bên kia đường. 

• Học sinh không nên dừng lại để chọn lên bất kỳ mặt hàng bỏ ở phía 
trước của xe buýt trường học. 

  
4. Chuyến ngoại khóa: 

• Tất cả các giao thông vận tải quy tắc và quy định áp dụng cho bất kỳ 
chuyến đi theo trường học tài trợ. 

• Giáo viên và/hoặc chaperons được bổ nhiệm của trường sẽ thi hành tất 
cả các trường học và giao thông vận tải quy định. 



  
  

Trường Dress Mã 

  
  

Chải lông cho trang phục/chính sách 

  
Ăn và chải chuốt mã dựa trên cơ sở một số âm thanh; họ không chỉ tùy tiện 
chọn và dictatorially thi hành không có nguyên nhân. Pháp luật xung quanh tiếp 
xúc không đứng đắn, điều kiện hư cá nhân hạnh phúc và an toàn, sức khỏe và 
vệ sinh môi trường là một số nguyên tắc cơ bản cơ bản. Điều kiện thuận lợi để 
học tập không phải gặp khó khăn vì mốt nhất thời tạm thời và cá nhân. Để cho 
các sinh viên để có thể đối phó với những hạn chế lớn hơn và trách nhiệm, họ 
phải học trong khi vẫn còn trong các trường học để quan sát các quy định đặt ra 
cho nhóm như một toàn thể. Giữ cho khái niệm này tất cả trong tâm trí và thực 
hiện một nhu cầu để đáp ứng các nhóm đồng đẳng những ham muốn nhất thời 
trang hiện nay, hội đồng quản trị sẽ làm cho một nỗ lực theo định kỳ để cơ cấu 
lại ăn mặc và chải chuốt mã theo điều kiện hiện nay. 
  
Nó sẽ là trách nhiệm của huyện và trường hỗ trợ nhân viên để truyền thông tin 
cho phụ huynh về việc yêu cầu bắt buộc trường thống nhất dress mã, bao gồm, 
nhưng không nhất thiết phải giới hạn: a. các loại và màu sắc của đồng phục, b. 
tùy chọn bài viết của trang phục, và c. tuân thủ các biện pháp để được tuyển 
dụng. 

  
Tất cả các thủ tục do quá trình cung cấp trong phần 37-7-335 mã Mississippi, 
sẽ được theo sau trong chính sách này. 

  
Huyện Dress Mã 

  
Hội đồng nhà trường của quận Jackson đã xác định các tiêu chuẩn tối thiểu của 
trang phục và chải chuốt mà sẽ được chấp nhận cho người tham gia trong hệ 
thống trường học. Đây là một mô tả của quần áo mà sinh viên sẽ mặc trong khi 
tham dự các trường học trong quận Jackson School District. Một nỗ lực đã 
được thực hiện để như là cụ thể càng tốt về chấp nhận được phong cách và 
màu sắc. Khi mua quần áo của con bạn cho trường học, bạn được khuyến 
khích để mua trong các nguyên tắc được liệt kê dưới đây. Bởi vì một phong 
cách, vv không được liệt kê không có nghĩa rằng đó là trang phục được chấp 
nhận có thể được mang đến trường. Nếu bạn có thắc mắc về một số phong 
cách quần áo, bạn được khuyến khích liên hệ với người quản trị của trường 
học của con quý vị để làm rõ trước khi mua quần áo. 

  

ÁO SƠ MI Cho phép Không được phép Ý kiến 

Phong cách Oxford Cắt ngọn RẮN màu sắc chỉ. 

  Đan Polo Trang bị   

  Thương hiệu rất nhỏ được cho phép Ren/Sequins 
Tất cả áo sơ mi nữ phải có một cổ áo và nên 
ở lại 

  Nút lên áo sơ mi Áo sơ mi midriff giấu trong mọi lúc. 



  Cổ áo Peter Pan Sue CÓ THỂ NHÌN THẤY UNDERSHIRTS PHẢI 
ĐƯỢC RẮN 

  Áo tay dài hay ngắn Ruffles TRƯỜNG HỌC MÀU SẮC CHỈ. 

  

Trường đã phê duyệt t‐shirts 
cho phép cho một hướng dẫn 
viên Trim 

Không có nhiều hơn hai nút có thể được hoàn 
tác. 

  

  

  

  

T‐Shirts 

Zip đóng cửa 
Áo đội tuyển và câu lạc bộ phải đáp ứng các 
nguyên tắc thống nhất. 

Màu sắc 

  

  

  

  

  

Blue ‐ (Tất cả trường học) 

Trắng (Tất cả trường học) 

Vàng/vàng (SM) 

Màu xám (EC và VC) 

Maroon (EC) 

Kaki/Tan (EC) 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Biểu tượng 

  

Trường học, linh vật, hoặc học câu 
lạc bộ biểu tượng cho phép. 

    

  

Biểu tượng được giới hạn trong túi áo, cổ áo 
hay tay áo 
Kích thước là không vượt quá kích thước bình 
thường bỏ túi. 

                        

                        

                        

        

        

                                        

TURTLENECKS Cho phép Không được phép Ý kiến 

Màu sắc Màu xanh (Tất cả trường học) Trim 

Có thể được đeo chỉ dưới áo sơ mi đồng phục, 

  Trắng (Tất cả trường học Ren jumper hoặc áo len. 

  Kaki/Tan (EC) Sue   

  Màu xám (EC và VC) Ruffles   

   Maroon (EC) Sequins 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Phong cách 

  

  

  

  

  

Áo tay dài hay ngắn 

Đồng bằng tân 

Túi 

Thương hiệu rất nhỏ cho phép 
trường linh vật hay biểu tượng học 
được cho phép. 

  

JUMPER 

ÁO DÀI 

Cho phép 

  

Không được phép 

  

Ý kiến 

  

Phong cách Vòng cổ Denim Jumper, váy và áo dài là không phải là 

  V‐Neck Căng vải 

ngắn hơn 3" phía trên đầu gối ở phía trước và 
trở lại. 

  Hộp Pleat Phù hợp chặt chẽ   



  Dao Pleat Không có ren hoặc khác Trang phục nên thống nhất phong cách và chất 
lượng. 

  Kilt phong cách embellishments   

  

  

Phong cách khác 

Thẳng 
  

  

Thương hiệu rất nhỏ được cho phép. 

Màu sắc 

  

  

  

Màu xanh 

Kaki (tan) 

Plaid (Royal Park) 

Plaid (Maroon: EC chỉ) 
  

  

  

  

  

DÂY CU-ROA Cho phép Không được phép Ý kiến 

Màu sắc 
  

  

  

Màu đen 

Màu xanh 

Brown 

Kaki (tan) 

Dây chuyền hạng 
nặng 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Phong cách 

  
Vải/da 

  

ÁO KHOÁC 

ÁO KHOÁC 
BÀNH TÔ 

Cho phép 

  

Không được phép 

  

Ý kiến 

  

Phong cách Áo thun Áo khoác rãnh. Áo khoác/áo khoác là không được đeo gắn xung 
quanh 

  Dây kéo   thắt lưng, vai hoặc bất kỳ phần nào khác 

  Button‐up   của cơ thể. 

  

  

Mũ trùm 

  

  

    
  

  

  

  

Áo dài là khoảng mid‐thigh. 

  

  

Biểu tượng 

  

  

  

  

Biểu tượng đã được phê duyệt 

được cho phép. Thương hiệu rất 

nhỏ được cho phép. 
Trường học thần áo jacket được 
cho phép. 

  

QUẦN LÓT 

QUẦN SHORT 

VÁY 

SKORTS 

Cho phép 

  

  

Không được phép 

  

  

Ý kiến 

  

Màu sắc Màu xanh Hải quân Chuông đáy Tất cả quần, skorts và quần short phải được 
hemmed. 

  Kaki (tan) Denim   

  

  

* Rắn màu sắc chỉ. 

  

Ren 

Quần vải spandex hoặc 
chặt chẽ phù hợp Phải mặc một vành đai nếu bài viết của quần áo 



  

  

  

  

 Quần short thể thao 
Hình thức phù hợp 
trang phục 
(ví dụ, Jeggings) 

vòng đai. 

Phong cách Còng Bàn đạp đẩy   

  Thắt lưng đàn hồi Trim Quần short và skorts là không phải là ngắn hơn so 
với 3" 

  Mặt phẳng Ngựa thấp phía trên đầu gối ở phía trước và trở lại. 

  Pleated Võng   

  Uncuffed Flare đáy   

  Capri Thợ mộc quần   

  Vận chuyển hàng hóa (túi không 
nên 

Quần Gió   

  

  

  

Kích thước quá nhiều). 

  

  

Quần Zip‐off 

Dù quần 

Mồ hôi quần 

  

GIÀY DÉP Cho phép Không được phép Ý kiến 

Phong cách Giày thể thao/quần vợt Cleats Học sinh tiểu học có thể mang giày với 

   Khởi động Flip flops nhân vật hoạt hình, racecars, etc. 

   Giày ăn mặc Giày giày trượt   

  Ren lên giày Mở ngón chân   

  Giày đi dạo Xăng đan   

  

  

Đóng cửa Toe 

"Crocs" 

Thắp sáng giày dép 

  
   

   

  

BÍT TẤT CHƠI 
GÔN 

TẤT QUẦN 
MÕNG 

XÀ CẠP 

HOSE 

Cho phép 

  

  

Không được phép 

  

  

Ý kiến 

  

Phong cách Rắn học và màu đen chỉ. 

Mix‐matched vớ xà 
cạp đeo như quần lót. 

Phải được đeo vớ. 

Do hoạt động của Sân chơi và các lớp PE, chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích các sinh viên mang giày thể 
thao/bóng cho an toàn của họ. 

                                        

  

ÁO LEN 

ÁO GHI LÊ 

Cho phép 

  

Không được phép 

  

Ý kiến 

  

Phong cách Cardigan (Button‐Up) Không được đeo ràng 
buộc 

Áo sơ mi đồng phục phải đeo bên dưới những 



  Áo thun (muỗng) quanh eo, Áo len và cổ áo phải được nhìn thấy. 

  

  

Áo thun (V‐Neck) 

  
vai, hoặc bất kỳ bộ 

phận khác của cơ thể. 
  

  

  

  

  

  

  

  

Màu sắc 

  

  

  

  

Màu xanh (Tất cả trường học) 

Trắng (Tất cả trường học) 

Màu xám (EC và VC) 

Maroon (EC) 

Kaki/Tan (EC) 

Biểu tượng 

      

Thương hiệu rất nhỏ được cho 
phép. 

  

Trường, linh vật hay biểu 
tượng học được cho phép.   

Biểu tượng được giới hạn trong túi áo, cổ áo 

hay tay áo. Kích thước là không vượt quá kích 

thước bình thường bỏ túi. 

  

SWEAT‐ 

ÁO SƠ MI 

Cho phép 

  

Không được phép 

  

Ý kiến 

  

Màu sắc Rắn màu sắc chỉ Trim Áo sơ mi đồng phục phải được mang bên dưới 

  Blue ‐ tất cả các trường Không được đeo ràng 
buộc 

Áo len và cổ áo phải được nhìn thấy. 

  White ‐ tất cả các trường quanh eo,   

  Màu xám (EC và VC) vai, hoặc bất kỳ   

  Kaki/tan (EC) Các bộ phận khác của 
các 

  

  Maroon (EC) cơ thể.   

Biểu tượng 

  

  

  

  

. 

  

Trường, linh vật hay biểu 

tượng học được cho phép. 
  

Biểu tượng tấn công 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Raingear Không có giới hạn, nhưng không có thể được mòn trong xây dựng. 

1. ngoài việc quần áo trên yêu cầu có là một số tiêu chuẩn tối thiểu về vệ sinh, 
vệ sinh môi trường, cá nhân xuất hiện mà học sinh dự kiến sẽ làm theo. Bất 
cứ học sinh vi phạm bất kỳ quy định như vậy có thể bị xử lý kỷ luật hành 
động thích hợp. 
  

                     2. (a) tất cả sinh viên 

1. có thể nhìn thấy cơ thể xỏ lỗ (khác với tai) sẽ không được phép. Điều này 
bao gồm lưỡi xỏ lỗ. 

2. giày dép sẽ được đeo, bao gồm cả vớ, vớ hoặc ống. 
3. midriffs sẽ không được tiếp xúc. 

4. sạch sẽ của cơ thể, ăn mặc và tóc là bắt buộc. 
5. mũ, nón, mũ trùm, bao gồm sẽ không được đeo ở trường trong giờ học. 

6. kính râm sẽ không được đeo trong tòa nhà. 
7. bất kỳ phong cách của quần áo chăm sóc đối với immodesty, hương vị kém 

hoặc gây khó chịu vì tài liệu tham khảo để chủng tộc, giới tính, dân tộc, 
vv sẽ bị cấm. 



8. quá cỡ quần áo, "võng" và/hoặc quần áo "low-riding" là không thể chấp nhận 
được. Không có quần áo chặt chẽ phù hợp được cho phép. 

9. tóc tự nhiên màu sắc chỉ sẽ được cho phép. (Ví dụ: blonde, brunette, v.v..) 
  
  
10. bất kỳ phong cách quần áo hoặc xuất hiện được coi là một phân tâm của 

chính quyền sẽ không được phép. 
  

                            (b) Nam 

1. không undershirts mà không có một áo sơ mi bên ngoài sẽ được đeo. 
2. sẽ buttoned áo sơ mi. 

3. underclothing sẽ được đeo. 
  

                   (c) cô gái 

1. underclothing, bao gồm cả quần lót và áo ngực, sẽ được mang. 

2. có thể đeo không xem qua quần áo trừ khi đeo với đúng 
underclothing. 

3. không có quần áo trên sẽ được cắt rất thấp ở phía trước là để lộ 
bất kỳ phần nào của vú hoặc quá thấp ở phía sau. 

  
Hội đồng nhà trường của quận Jackson đã thông qua các tiêu chuẩn này hy 
vọng hỗ trợ của phụ huynh và học sinh trên tinh thần mà các tiêu chuẩn được 
dự định. Sinh viên dự kiến sẽ mặc và chú rể trong giới hạn bởi các tiêu 
chuẩn. Sinh viên phải tuân theo các quy tắc và hướng dẫn của giáo viên và 
hiệu trưởng phụ trách của chương trình giáo dục của họ. Phụ huynh được yêu 
cầu để khuyến khích học sinh tham gia trên tinh thần dự định bởi các tiêu chuẩn 
cho các cá nhân xuất hiện và chương trình kỷ luật. Mã số cá nhân xuất hiện sẽ 
được tích cực thi hành bởi các giáo viên, hiệu trưởng và người quản trị. 
  
Các tiêu chuẩn về ăn mặc, chải chuốt và kỷ luật với các phương pháp thích hợp 
thực thi pháp luật và sự hấp dẫn đã được thiết lập để cung cấp một môi trường 
và điều kiện theo đó các khu học chánh của chương trình giáo dục có thể được 
như vậy kế hoạch, thích nghi, và tiến hành là để cung cấp cho mỗi trẻ em đào 
tạo và các cơ hội để có chỗ đứng của mình trong một xã hội dân chủ. Mã số cá 
nhân xuất hiện đã được phát triển để thiết lập một tiêu chuẩn của đoan cho bao 
phủ cơ thể, cải thiện môi trường giáo dục của trường và tăng cường an toàn 
trường học và nên được hiểu trong tinh thần mà nó được dự định. 

  
Các biện pháp đó sẽ được sử dụng cho các sinh viên 

không tuân thủ mã ăn mặc 

  
Sinh viên mới đến huyện và ghi vào hoặc sau ngày đầu tiên của trường sẽ có 
năm (5) trường ngày để tuân thủ mã mặc (trang phục bắt buộc). 

  
1. quản lý nhà trường sẽ bàn thảo với cha mẹ của mỗi sinh viên không tuân thủ 

mã ăn mặc trong một nỗ lực để xác định do cho không tuân thủ. 
2. bước để không tuân thủ là như sau: 

A. sinh viên vi phạm đầu tiên sẽ được đặt trong sự cô lập trong trường học 
(ISI) cho đến khi phụ huynh/người giám hộ có thể mang theo quần 



áo cần thiết cho học sinh hoặc kiểm tra học sinh ra khỏi trường học 
trong ngày. 

B. sinh viên vi phạm thứ hai sẽ được đặt trong sự cô lập trong trường học 
cho đến khi phụ huynh/giám hộ chọn lên học sinh và sinh viên sẽ 
nhận được một (1) ngày. Hệ thống treo ra của trường để được phục 
vụ trường học ngày hôm sau. 

C. học sinh vi phạm thứ ba sẽ được đặt trong sự cô lập trong trường học 
cho đến khi phụ huynh/giám hộ chọn lên học sinh và sinh viên sẽ 
nhận được một sự cô lập trong trường học ba (3) ngày để bắt đầu 
học ngày hôm sau. 

Mất thứ tư học sinh vi phạm sẽ được đặt trong sự cô lập trong trường học 
cho đến khi phụ huynh/giám hộ chọn lên học sinh và sinh viên sẽ bị 
đình chỉ từ 

  
học cho đến khi một buổi điều trần kỷ luật xem xét được tổ chức 
trước khi hội đồng nhà trường Quận Jackson tại tiếp theo của nó 
thường xuyên theo lịch trình cuộc họp. 

3. nếu một hệ thống treo được ban hành đối với không tuân thủ, phần còn lại 
của việc đình chỉ sẽ được thu hồi sau khi tuân thủ (cho 1st và 2nd tội phạm 
duy nhất, trong thời gian đình chỉ). 

4. các tội phạm được tích lũy trong cả năm học, với không có thời gian thử việc. 
  

Khó khăn tài chính 

  
Bậc cha mẹ tìm thấy nó khó khăn để tuân thủ các yêu cầu của Jackson County 
School District Dress Mã sách vì khó khăn tài chính có thể yêu cầu trợ giúp thư 
từ hiệu trưởng ở trường học của con em mình. Hiệu trưởng có thể cung cấp đề 
xuất cho phụ huynh về việc hỗ trợ từ các cộng đồng và các nhóm dân sự hoặc 
cơ quan. 

  
  

                                                      Thông tin phụ huynh 

  
Học sinh và phụ huynh/giám hộ quyền và trách nhiệm 

  
Cả hai cha mẹ/người giám hộ và học sinh có một số quyền và trách nhiệm liên 
quan đến trường học. 

  
Cha mẹ / người giám hộ * có những kỳ vọng cho các quyền sau đây: 

• Con em của họ được an toàn; 
• Công bằng đánh giá và điều trị của con em của họ; 

• Một bầu không khí thuận lợi để học tập; và 
• Của trẻ em phải được dạy và đối xử một cách chuyên nghiệp và có thẩm 

quyền. 
  
Cha mẹ / người giám hộ * có trách nhiệm sau đây:  

• Nhận ra mức độ trách nhiệm của họ đối với các hành vi của con em của 
họ. (Cha mẹ chịu trách nhiệm cho hành vi của con cái của họ trong khi ở 
trường, và đến và đi từ trường.) 



• Chuẩn cho con cái của họ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình 
• Foster trong của trẻ Thái độ tích cực đối với bản thân, những người khác, 

nhà trường và cộng đồng. 
• Các giao tiếp với nhân viên của trường về con em của họ. 

• Comply với nhà nước Pháp luật bắt buộc tham gia, thiệt hại tài sản, thủ tục 
đình chỉ và trục xuất. 

• Biết và nhìn thấy con em mình theo học quy tắc 
• Tham dự cá nhân hoặc nhóm huấn và hội nghị khi được yêu cầu. 

• Hiểu rằng giáo viên có vai trò như cha mẹ trong khi những đứa trẻ ở 
trường. 

• Bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của con em của họ và chịu trách 
nhiệm cho các kỳ thi cần thiết sức khỏe và chích ngừa. 

• Làm việc với và hỗ trợ nhân viên của trường những người đang cố gắng 
để giúp con em của họ. 

  
* Phụ huynh (được sử dụng trong sổ tay này) - định nghĩa là các bậc cha mẹ 
sinh học, bước-cha mẹ, tòa án được bổ nhiệm giám hộ (hợp pháp) hoặc cha 
mẹ nuôi và bất kỳ cá nhân loco parentis hành động thay mặt cho một tòa án của 
thẩm quyền. 
  
Sinh viên có các quyền sau đây trong các quy định của Hiến pháp liên bang, 
tiểu bang, và phổ biến pháp luật: 

• Một bầu không khí thuận lợi để học tập; 
  

• Để tham gia vào hội đồng trường xử phạt, tổ chức, được phê duyệt, dự 
kiến; 

• Để tránh bất kỳ hoạt động nào mà vi phạm giới luật của họ hoặc những 
người khác tôn giáo; 

• Để tạo và bày tỏ ý kiến riêng của họ mà không có jeopardizing mối quan 
hệ của họ với các giáo viên, quản lý trường học hoặc đồng nghiệp của 
họ; 

• Thông qua đại diện Hội đồng sinh viên của họ để thảo luận về các vấn đề 
liên quan đến môi trường học tập; 

• Tham gia vào chương trình học và các hoạt động; 
• Tự do từ phân biệt đối xử; 

• Do quá trình; và 
• Tham gia vào việc ra quyết định. 

  
Học sinh có trách nhiệm sau đây: 

• Học tại trường và về thời gian. 
• Có nghiêm túc trách nhiệm của họ để tìm hiểu. 

• Chịu trách nhiệm cho sự phát triển cá nhân và ý thức tự giác của họ. 
• Chăm sóc tài sản cá nhân của họ. 

• Tôn trọng quyền và sự riêng tư của người khác. 
• Làm việc hợp tác với nhân viên của trường và học sinh khác. 

• Học tập của trường Cẩm nang. 
• Biết và thực hiện theo các quy tắc trường. 

• Chấp nhận trách nhiệm cho hành động của họ. 
• Không phải làm gián đoạn quá trình giáo dục. 

  



Thủ tục khiếu nại 

  
Bất kỳ sinh viên/phụ huynh có thể có một vấn đề trong quá trình học nên đi đầu 
tiên cho người với người mà anh/cô ấy không đồng ý. Nếu vấn đề không thể 
được giải quyết ở cấp độ này, ông/bà nên đi bên cạnh tòa nhà chính. Nếu 
anh/cô ấy vẫn không hài lòng, ông/bà nên tiếp tục để giám đốc trợ lý cho Trung 
tâm tham dự, giám thị, và cuối cùng hội đồng nhà trường. Xuất hiện trước khi 
hội đồng nhà trường, các grievant phải gửi yêu cầu đến giám đốc. 
  
Thủ tục này nên được thực hiện nếu có vấn đề với giao thông vận tải, Dịch vụ 
thực phẩm, hoặc bất kỳ bộ phận khác của hệ thống trường học. Ví dụ, nếu có 
một vấn đề với giao thông vận tải, người sẽ đi đầu tiên để giám sát giao thông 
vận tải, tài xế xe buýt, hiệu trưởng, và sau đó tiếp tục thông qua chuỗi lệnh như 
được liệt kê ở trên. 

  
Sinh viên/phụ huynh được khuyến khích theo chuỗi lệnh trong một nỗ lực để 
giải quyết bất kỳ vấn đề ở mức thấp nhất có thể trong chuỗi lệnh. 
  

Các cải tiến cho các sinh viên xuất sắc 
Vị trí giáo dục đặc biệt 

  
Chương trình giáo dục và vị trí sẽ phù với các học sinh của cá nhân kế hoạch 
giáo dục. Câu hỏi hay thắc mắc cần được hướng dẫn để giám đốc giáo dục đặc 
biệt. Địa chỉ và số điện thoại được liệt kê ở mặt trước của sách hướng dẫn này. 
  

Bài tập về nhà 
  

Hội đồng nhà trường của quận Jackson nhận ra giá trị của có mục đích, quy 
hoạch tốt, và động cơ đúng bài tập nhà (1) thích hợp với cấp lớp, độ tuổi và khả 
năng của học sinh; (2) được thiết kế để kích thích các sáng kiến và độc lập 
hoặc để củng cố và làm phong phú thêm lớp học giảng dạy; (3) trong hoàn toàn 
phù hợp với mục tiêu thiết lập để phát triển chương trình giảng dạy học; (4) một 
cách cẩn thận lên kế hoạch để nhà tập là không nên dài dòng như được tự 
đánh bại, cũng không quá phức tạp như yêu cầu hỗ trợ hoặc tài nguyên vật liệu 
không có sẵn cho học sinh; và (5) một phần mở rộng của lớp công việc mà đã 
được giới thiệu. Như trong hợp đồng làm việc trong trường học, bài tập phải 
được trái với bản án âm thanh chuyên nghiệp của giáo viên, những người sẽ 
được dự kiến sẽ giải thích các nhu cầu và đánh giá khả năng và lợi ích của mỗi 
học sinh. 

  
Sự tham gia của cha mẹ 

Hội nghị cha mẹ/người giám hộ 

  
Phụ huynh-giáo viên hội nghị nên được sắp xếp cuộc hẹn cho thời gian dành 
mỗi ngày sau kết thúc của năm học hoặc trong khoảng thời gian tham khảo ý 
kiến của giáo viên. 

Phụ huynh/giám hộ nên gọi văn phòng nhà trường của trẻ em tham dự để sắp 
xếp một hội nghị. 

Phụ huynh/giáo viên tổ chức 

  



Giáo dục của mỗi đứa trẻ là một doanh nghiệp hợp tác xã. Hợp tác chặt chẽ và 
sự hiểu biết giữa gia đình và trường học là quan trọng nhất. Để giúp đạt điều 
này, là một tổ chức của phụ huynh và giáo viên trên mỗi cơ sở của nhà 
trường. Tất cả phụ huynh được khuyến khích tham gia vào các trường học của 
PTO.   
  
  

                                                                     Thông tin chung 

  
Hoạt động khẩn cấp 

  
Học viên phải đối mặt với một khẩn cấp ảnh hưởng đến sức khỏe và phúc lợi 
của sinh viên sẽ thực hiện theo quyết định của họ và bản án về các thủ tục để 
xử lý trường hợp khẩn cấp, sau thiết lập chính sách và thủ tục hướng dẫn càng 
nhiều càng tốt. Trong trường hợp đó cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh 
không thể đạt được, các viên chức nhà trường sẽ hành động để bảo vệ học 
sinh một cách hợp lý. 

  
Trường học đôi khi phải đối mặt với các trường hợp khẩn cấp yêu cầu sự hợp 
tác tất cả các nhân viên và học sinh. Trường học Quận Jackson có chi tiết kế 
hoạch hoạt động trong các điều kiện khẩn cấp như lửa, tornado, lũ lụt, thời tiết 
khắc nghiệt, vụ nổ, và trường hợp khẩn cấp khác. 

  
Máy khoan cháy và các biện pháp khẩn cấp chuẩn bị là một phần thường 
xuyên của chương trình của mỗi trường. Các hướng dẫn chi tiết cho các hoạt 
động khẩn cấp sẽ được nêu ra để tất cả học sinh tại các trường học tương 
ứng. Sinh viên dự kiến sẽ tìm hiểu các thủ tục để được theo sau trong điều kiện 
khẩn cấp và hợp tác đầy đủ với giáo viên, nhân viên và quản trị viên giám sát 
trong quá trình khoan và/hoặc các sự kiện thực tế của khẩn cấp. 

  
Khi ra quyết định phải được thực hiện đóng hoặc sa thải bất kỳ school(s) trong 
quận Jackson School District, giám đốc hoặc người được mình sẽ thông báo 
cho đài phát thanh địa phương và đài truyền hình. Cha mẹ / người giám hộ và 
sinh viên nên lắng nghe cho các thông báo từ các cửa hàng truyền thông 
và/hoặc liên hệ với học khu trang chủ trên Internet. Mô tả qua điện thoại hoặc 
công nghệ thích hợp sẽ được cố gắng khi cần thiết. 

  
Máy khoan cháy có tầm quan trọng trong đào tạo sinh viên tiến hành chính họ 
trong một trường hợp khẩn cấp mà có thể ảnh hưởng đến tất cả sinh viên. Giáo 
viên sẽ hướng dẫn tất cả các lớp về các thủ tục và các lối ra để làm theo. Mỗi 
phòng đều sẽ sử dụng một lối ra nhất định, và nó là cần thiết rằng mỗi học sinh 
thực hiện theo các hướng dẫn của giáo viên để mà xây dựng có thể được bỏ 
trống trong thời gian ngắn nhất có thể. Tất cả học sinh sẽ rời khỏi tòa nhà càng 
nhanh càng tốt. 

  
Nguồn cung cấp 

  
Khu học chánh Quận Jackson sẽ không đòi hỏi lệ phí cho các chương trình đào 
tạo vật liệu và bổ sung tài liệu giảng dạy và nguồn cung cấp khác. Học sinh sẽ 
được yêu cầu phải có giấy, bút chì, tẩy, vv. 



Sách giáo khoa và công nghệ 

  
Sách giáo khoa và công nghệ (có thể) phát hành bởi các giáo viên cho mỗi chủ 
đề. Các sách giáo khoa stateowned ước tính năm năm qua. Các điều kiện của 
sách hoặc công nghệ đã ban hành một học sinh được kiểm tra đầu năm học và 
một lần nữa lúc kết thúc phiên giao dịch. 

  
Cha mẹ có thể được yêu cầu ký một tuyên bố giả định trách nhiệm cho những 
cuốn sách và công nghệ và chăm sóc thích hợp của họ cho đến khi tất cả các 
mục có được trả lại cho nhà trường. Kiểm tra sách giáo khoa và công nghệ có 
thể được thực hiện tại các thời điểm khác nhau trong năm học của một trường 
học chính thức. 
  
Theo House Bill 1063, nếu một sách giáo khoa hoặc công nghệ thiết bị bị mất, 
hư hại không sử dụng hoặc không được trả về bởi một sinh viên khỏi huyện, 
bố/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp sẽ được yêu cầu bồi thường cho huyện 
cho giá trị danh sách Book (s) và thiết bị. Mất textbook(s) và thiết bị phải được 
trả cho trước khi một số khác được ban hành. Sinh viên không phải trả tiền phạt 
sẽ không được phát hành cuốn sách hoặc các thiết bị cho năm học sau. 
  
Quận Quận Jackson sẽ không đòi hỏi lệ phí cho các chương trình đào tạo vật 
liệu và bổ sung tài liệu giảng dạy và nguồn cung cấp khác. Học sinh sẽ được 
yêu cầu phải có giấy, bút chì, tẩy, vv. 

  
Quan tâm đến sách và thiết bị là một dấu hiệu của các công dân tốt. 

  
Thư viện sách 

  
Ghé thăm thư viện là một đặc ân để tất cả học sinh. Sinh viên dự kiến sẽ duy trì 
đúng chăm sóc của các cuốn sách và thiết bị. Sinh viên với những cuốn sách 
quá hạn có thể không được phép để kiểm tra các thư viện sách. Sinh viên, 
những người mất hoặc làm hỏng thư viện sách ngoài sử dụng, sẽ phải trả giá 
hiện tại trong những cuốn sách. 
  

Chính sách video 

  
Tuân thủ các quyền giáo dục của gia đình và sự riêng tư không sẽ có không có 
video, máy ảnh, hoặc bất kỳ thiết bị ghi âm nào khác mà không có một hình 
thức thích hợp bằng văn bản của chính quyền, bất động sản trường học hoặc 
trường hoạt động liên quan. 
  

Bảo hiểm sinh viên 

  
Sinh viên bảo hiểm ghi danh và yêu cầu bồi thường các hình thức có sẵn trên 
trang web của huyện. Số điện thoại được cung cấp thông tin bổ sung liên quan 
đến quyền lợi hoặc thủ tục đăng ký. Phụ huynh được khuyến khích để đăng ký 
con cái của họ trong chính sách này. 
  
  

Bảo hiểm trường học 



Các hình thức bảo hiểm ghi danh học sinh có sẵn trong văn phòng của hiệu 
trưởng tại mỗi trường. Số điện thoại được cung cấp thông tin bổ sung liên quan 
đến quyền lợi hoặc thủ tục đăng ký. Phụ huynh được khuyến khích để đăng ký 
con cái của họ trong chính sách này. Sinh viên tham gia vào bất kỳ hoạt động 
ngoại khóa phải có bảo hiểm. Một chính sách được cung cấp thông qua nhà 
trường hoặc phụ huynh có thể đăng nhập là từ bỏ nếu bảo hiểm được cung cấp 
bởi bảo hiểm tư nhân. Chính sách cung cấp thông qua các trường học là một 
chính sách bổ sung và tất cả học sinh được khuyến khích để đăng ký. 

Máu ổ đĩa 
  

Học chánh Quận Jackson có thể tài trợ máu ổ đĩa trên cơ sở trung học nhiều 
lần trong năm học. Sinh viên là mười bảy tuổi trở được đủ điều kiện để là một 
người hiến máu. Các tiêu chuẩn đủ điều kiện được thành lập trên toàn quốc và 
được chấp thuận bởi FDA. Một thông báo sẽ được gửi về nhà với mỗi học sinh 
bất kỳ trong khuôn viên trường trung học trước khi bất kỳ ổ đĩa theo lịch trình 
máu. 

Sinh viên và các phương tiện thông tin 
  
Học khu sẽ xuất bản các tên và/hoặc hình ảnh của một sinh viên trong ấn phẩm 
trường học hay trường học liên quan đến bài viết hoặc bao gồm các sinh viên 
trong chương trình học liên quan tin tức phương tiện truyền thông khác trừ khi 
yêu cầu trước đó đã được thực hiện bởi một học sinh phụ huynh/giám hộ để 
loại trừ của anh/cô ấy trẻ em tên hoặc hình ảnh từ các ấn phẩm hoặc phương 
tiện thông tin các chương trình. 
  

Tham gia học tại Prom 
(Trường trung học chỉ) 

  
Chỉ có những sinh viên được phân loại là thiếu nhi hoặc người cao niên tại đầu 
của năm học và đang ở trong tình trạng tốt với các lớp học tương ứng và 
trường học của họ có đủ điều kiện để nhận được lời mời tham dự các vũ hội. 
  
Tất cả thiếu nhi sẽ được yêu cầu để đóng góp một số tiền tối thiểu của tiền để 
cho vũ hội sẽ được tổ chức. Thiếu nhi không đáp ứng các yêu cầu này sẽ 
không được đưa ra một lời mời đến buổi vũ hội, và cũng không họ sẽ được cho 
phép để tham dự vũ hội với những người khác đã nhận được một lời 
mời. Ngoài ra, bất kỳ cơ sở mà không phải trả tiền dues như một học cơ sở 
phải trả các dues như là một cấp cao trước khi nhận được một lời mời để tham 
dự các vũ hội. 

  
Để làm gì 

  
Nếu bạn đang bị giam giữ bởi hiệu trưởng hoặc giáo viên và bạn là muộn để 
các lớp hoặc thư viện, có được từ những người đã giam giữ bạn một lý do gì 
viết cho tardiness. 
  
Nếu bạn đã tìm thấy một bài viết giá trị, mang nó đến văn phòng của hiệu 
trưởng. 

  



Nếu bạn đã vắng mặt, đưa cái cớ của bạn đến văn phòng khi đến nơi cho một 
giấy phép để vào lớp. 

  
Nếu bạn đang bị bệnh và muốn về nhà, nói với giáo viên của bạn, và yêu cầu 
sự cho phép để đi đến người quản trị văn phòng. Các quản trị viên sẽ cung cấp 
cho bạn một giấy phép để về nhà nếu anh/cô ấy thấy rằng bạn đang bị bệnh. 

  
Nếu bạn cần thêm thông tin về các khoản tín dụng của bạn, hãy kiểm tra với 
các cố vấn của bạn. 

  
Nếu bạn muốn tham gia một câu lạc bộ, thấy các nhà tài trợ của câu lạc bộ đó. 

Nếu bạn cần trợ giúp thêm về một số chủ đề, nhìn thấy giáo viên của chủ đề. 
  
Nếu bạn cần trợ giúp trong việc hoạch định chương trình học, thấy nhân viên tư 
vấn của bạn. 

  
Nếu bạn di chuyển và cần một chuyển khoản, bạn sẽ cần để có được một hình 
thức thu hồi từ cố vấn và có chữ ký của các thư viện, giáo viên chủ nhiệm của 
bạn và mỗi giáo viên lớp học thường xuyên của bạn. Trước khi bạn có thể nhận 
được giải phóng mặt bằng cuối cùng, mỗi cuốn sách của bạn phải được kiểm 
tra. Khi bạn đã hoàn tất, trở về hình thức của tư vấn viên văn phòng. Anh/cô ấy 
sẽ giữ một bản sao và cung cấp cho bạn một bản sao để đến trường học mới 
của bạn. 

  
Uống rượu và Snack máy 

  
Máy uống rượu và snack tại sảnh tiếp khách của giáo viên là nhân viên văn 
phòng và giáo viên chỉ. Học sinh là không để vào sảnh tiếp khách và nhận được 
đồ uống hoặc đồ ăn nhẹ từ các máy này. 
            

Phòng thí nghiệm khoa học công nghệ 
  

Các hành vi tốt trong phòng thí nghiệm là quan trọng nhất vì việc sử dụng axit, 
burners và thiết bị điện có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng nếu không đúng cách 
xử lý. Bất cứ học sinh làm hư hại hay phá vỡ bất kỳ thiết bị phòng thí nghiệm cố 
ý hoặc thông qua bỏ bê trên một phần của ông/bà sẽ được yêu cầu phải trả tiền 
cho những thiệt hại. 
  

Sinh viên bãi đậu xe 

(Trường trung học chỉ) 
  

Khu học chánh Quận Jackson không phải là trách nhiệm về thiệt hại đối với tài 
sản bị đánh cắp từ chiếc xe của học sinh khi đậu trong khuôn viên trường. Để 
mua một vượt qua bãi đậu xe, sinh viên phải trình giấy phép một lái xe hợp lệ 
Mississippi và bằng chứng về hiện nay bảo hiểm. 

  
Sinh viên lái xe recklessly hoặc đẩy nhanh tiến độ sẽ mất của họ đặc quyền đậu 
xe trong khuôn viên trường cho một khoảng thời gian, được xác định bởi chính 
quyền. Sinh viên bãi đậu xe không đúng cách có thể là đánh giá $5.00 hoặc đối 
mặt với hành động kỷ luật khác. 



  
Sau khi học sinh đến nơi trên khuôn viên trường, họ đều bị cấm từ còn lại trong 
xe ô tô trong bãi đậu xe hoặc quay trở lại chiếc xe của họ trong ngày học mà 
không cần phê duyệt hành chính... 

  
Đưa một chiếc xe cá nhân trong khuôn viên trường là một đặc ân và có thể 
được hạn chế bởi sự quản lý của nhà trường. Khu học chánh cung cấp miễn 
phí vận chuyển đến và từ trường học và có thể yêu cầu rằng học sinh không 
mang lại cho một chiếc xe cá nhân trên trường bất động sản nếu nói sinh viên 
vi phạm các quy tắc quản sự đoan trang sử dụng và bãi đậu xe cá nhân. 
  
Trường học có thể đánh giá một khoản phí cho decal bãi đậu xe và yêu cầu học 
sinh đặt decal này trong một khu vực cụ thể trên mỗi chiếc xe mà người đó ổ 
đĩa để học. Decal này cho các mục đích xác định và không đại diện cho bất kỳ 
trách nhiệm nào trên một phần của trường cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất cho 
chiếc xe. 

  
Trường quản trị có quyền được bảo đảm một môi trường học tập an toàn và 
trật tự. Phần 97-37-17 Mississippi mã xác định rằng đó là bất hợp pháp để sở 
hữu súng, dao, hoặc các mặt hàng khác có thể được sử dụng làm vũ khí trên 
trường căn cứ. Nếu chính xác định rằng có thể xảy ra nguyên nhân tồn tại bất 
cứ súng, vũ khí khác, rượu, ma túy bất hợp pháp, hoặc khác kiểm soát chất 
hoặc mục được chứa trong một chiếc xe tư nhân trong khuôn viên trường, họ 
được ủy quyền, luật và các quy định của chính sách này, để cung cấp cho các 
tìm kiếm của các xe tư nhân. 

Ngoài ra, nếu một học sinh chứng tỏ rằng họ là không tuân thủ quy tắc trường 
liên quan đến học sinh mang xe tư nhân trên cơ sở trường, chính quyền có thể, 
theo ý của họ, hạn chế truy cập như vậy và đòi hỏi rằng học sinh biết sử dụng 
các hệ thống vận chuyển miễn phí được cung cấp bởi các khu học chánh để tất 
cả học sinh. 

  
Các hoạt động ngoại khóa 

(Trung học và cao chỉ) 
  
Thứ bảy, thứ tám, và lần thứ IX lớp tham gia: học sinh trong lớp thứ bảy, lớp 
tám và lớp 9, tham gia các hoạt động ngoại khóa trường học, phải đáp ứng yêu 
cầu hội đủ điều kiện được thành lập bởi Hiệp hội hoạt động của trường trung 
học Mississippi. 

  
Quỹ nâng cao 

  
Một tổ chức phải nhận được sự chấp thuận trước từ hiệu trưởng và giám đốc 
trước khi bắt đầu bất kỳ dự án Quỹ nâng cao. Không có học sinh đại diện cho 
các nhóm bên ngoài trường học sẽ được phép Quỹ nâng cao hoạt động trong 
các trường học. Sinh sở hữu kẹo hoặc các mặt hàng tại trường để bán cho các 
sinh viên khác, khác hơn cho các hoạt động trường bảo trợ và được chấp 
thuận, có thể tùy thuộc vào vị trí trên các bậc thang của kỷ luật. Tham khảo 
chính sách hội đồng nhà trường. 

Hoạt động quỹ 

  



Câu lạc bộ trường học và các tổ chức sẽ gửi tất cả tiền và thực hiện các yêu 
cầu cho rút tiền thông qua các văn phòng của hiệu trưởng và giám đốc các nhà 
tài trợ tổ chức. 

  
Quan hệ cộng đồng, nhà trường và liên lạc 

  
Các chuyên gia trong lĩnh vực này phục vụ cho quá trình giáo dục bằng cách hỗ 
trợ trong việc duy trì và tăng cường các đường giao tiếp với cha mẹ, các thành 
viên cộng đồng, thực thi pháp luật, và tổ chức công cộng và tư nhân và các cơ 
quan khác. Họ cũng có sẵn để phổ biến thông tin và hỗ trợ người quản trị 
trường học trong việc phát triển và duy trì hiệu quả mối quan hệ với phụ huynh 
và các cơ quan cộng đồng. 
  

Tình nguyện viên của trường 
  

Bảng tin rằng tình nguyện viên có thể làm cho nhiều đóng góp có giá trị cho các 
trường học của chúng tôi. Hội đồng quản trị xác nhận chương trình tình nguyện 
trong trường học tuân theo quy định và các biện pháp bảo vệ. Phù hợp với sự 
công nhận của các tình nguyện viên dịch vụ sẽ được thực hiện hàng năm. Tình 
nguyện viên phải được hiệu trưởng chấp thuận. 

  
Sử dụng điện thoại 

  
• Học điện thoại dành cho trường kinh doanh chỉ và sinh viên sẽ không 

được phép sử dụng chúng. Trong trường hợp khẩn cấp hay bệnh tật, 
các cuộc gọi cho các sinh viên được thực hiện thông qua các văn 
phòng. 

  
• Học sinh không được phép sử dụng điện thoại di động cá nhân hoặc các 

thiết bị điện tử trong giờ học bất kỳ trong khuôn viên trường học mà 
không có sự cho phép từ một giáo viên hoặc người quản trị. 

  
  

  

  

  

  
Điện thoại di động và thuốc lá điện tử 

  
Để tránh bị gián đoạn chương trình giảng dạy, các khu học chánh Quận 
Jackson Cấm sử dụng, Hiển thị, hoặc kích hoạt của điện thoại di động và sở 
hữu các thuốc lá điện tử của học sinh trong ngày bất kỳ trong khuôn viên 
trường học, giảng dạy. Tất cả sử dụng thuốc lá điện tử bị cấm trên bất kỳ 
khuôn viên trường và ở bất kỳ chức năng học hoặc hoạt động. 
  
Theo chính sách này, ngày giảng dạy cũng bao gồm, nhưng không giới hạn giờ 
nghỉ trưa, thay đổi lớp học và bất kỳ cấu trúc hoặc cấu trúc không hoạt động 
khác xảy ra trong trường học bình thường ngày. Huyện cũng nghiêm cấm việc 
kích hoạt hoặc sử dụng các thiết bị di động hoặc điện tử trên xe buýt trường 
học. 



  
Không có gì trong cẩm nang này sẽ ngăn cản người quản trị cơ sở lập thích 
hợp sử dụng chính sách liên quan đến các thiết bị điện tử tại trường học của họ 
trong chính sách sử dụng thích hợp của huyện. 

  
Điện thoại di động, thiết bị điện tử và sử dụng thuốc lá điện tử sẽ dẫn đến 
những hậu quả sau đây: 

  
Hành vi phạm tội đầu tiên: 
Nếu một học sinh có một điện thoại di động, thiết bị điện tử hoặc thuốc lá điện 
tử và nó được thực hiện trong ngày giảng dạy như được trích dẫn ở trên, sẽ 
được bảo đảm bởi chính quyền cho đến khi phát hành của sinh viên phụ 
huynh/người giám hộ. Phụ huynh sẽ đưa ra một bản sao của chính sách này và 
yêu cầu ký xác nhận. 

  
Bổ sung vi phạm: 
Thêm tội phạm sẽ dẫn đến học sinh bị xử lý kỷ luật theo chính sách kỷ luật 
quyết đoán (bắt đầu với một ngày của ISI) và điện thoại, thiết bị điện tử hoặc 
thuốc lá điện tử sẽ được trả lại sau giờ học vào ngày học cuối học kỳ nhất định. 
  
* Nếu điện thoại di động, thiết bị điện tử hoặc thuốc lá điện tử thiết bị được đưa 
lên ở ISI, sinh viên sẽ được cung cấp bổ sung ngày của ISI và điện thoại sẽ 
được trả lại sau giờ học vào ngày học cuối năm học nhất định. 
  
Lưu ý: Nếu chúng tôi xác định rằng một điện thoại di động được sử dụng trong 
một giao dịch ma túy, thúc đẩy một xáo trộn, câu trả lời nhắn tin hoặc bất kỳ 
hoạt động bất hợp pháp hoặc vô đạo Đức, học sinh sẽ bị đình chỉ và điện thoại 
sẽ được trả lại vào ngày học cuối năm học nhất định. 

  
Có là không có thời gian dành cho điện thoại di động, thiết bị điện tử, hoặc sử 
dụng thuốc lá điện tử. 
  
Khu học chánh Quận Jackson sẽ giả sử không có trách nhiệm của học sinh tổn 
thất, thiệt hại, hoặc hành vi trộm cắp điện thoại di động, thiết bị điện tử hoặc 
thuốc lá điện tử. 

  
Thiết bị điện tử và thử nghiệm 

  
Trường học cấm sở hữu và/hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị truyền thông điện tử, 
bao gồm nhưng không giới hạn để Ipod, nghe nhạc MP3, thiết bị Bluetooth, 
điện thoại di động và các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân khác trong việc 
quản lý các bài kiểm tra trên toàn tiểu bang theo lịch trình. Nếu một thiết bị điện 
tử nào sở hữu trong một bài kiểm tra, thử nghiệm sẽ được giao như là bắt buộc 
của bộ giáo dục Mississippi. Chính sách kiểm tra này ghi đè bất kỳ chính sách 
học liên quan đến thiết bị điện tử. 
  
  
Điện tử sở hữu hoặc sử dụng trong thử nghiệm khu vực sẽ dẫn đến những 
hậu quả sau đây:   

  



1) thiết bị điện tử thực hiện và bảo vệ bởi administration2) Invalidation 
thử nghiệm score(s). Cha sẽ đưa ra một bản sao của chính sách này và yêu 
cầu ký xác nhận. 

  
Sinh viên thông báo về việc nghiêm cấm những thiết bị điện tử 
truyền thông trong cuộc thử nghiệm trên toàn tiểu bang 

  
  The Mississippi chánh tiêu chuẩn trách nhiệm, năm 2010, tiêu chuẩn 

22, cấm sở hữu và/hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị truyền thông điện tử, 
bao gồm nhưng không giới hạn để IPod, nghe nhạc MP3, thiết bị 
Bluetooth, điện thoại di động và các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, 
của học sinh trong việc quản lý các bài kiểm tra trên toàn tiểu bang theo 
lịch trình. 

  Sở hữu bất kỳ thiết bị nào như vậy, ngay cả khi không được sử dụng, là 
một sự vi phạm chính sách nhà nước. Ví dụ: Các học sinh có một điện 
thoại di động của mình sở hữu bất cứ nơi nào trên người của mình trong 
chính quyền kiểm tra là một vi phạm thử nghiệm. 

  Hậu quả của hành vi vi phạm kiểm tra này là kết quả kiểm tra cho các sinh 
viên sẽ không hợp lệ; Vì vậy, các điểm của bất cứ học sinh sở hữu 
những thiết bị này bị cấm trong quản lý kiểm tra sẽ không hợp lệ. Không 
có điểm là báo cáo cho một bài kiểm tra không hợp lệ, do đó, kết quả là 
một điểm không qua đi cho một bài kiểm tra nhà nước. 

  
Internet-máy tính-mạng thích hợp sử dụng chính sách 

Giới thiệu 

Chính sách này có sẵn trực tuyến thông qua trang web khu học chánh Quận 
Jackson. 

  
  

                                               Hướng dẫn và hỗ trợ dịch vụ 

  
Hướng dẫn dịch vụ 

  
Mục tiêu của Jackson County trường huyện hướng dẫn tỉnh gồm: 

  
1. để cung cấp hàng tồn kho cá nhân dưới hình thức tích lũy ghi cho nhân viên 

sử dụng trong các sinh viên cam kết. 

  
2. để thực hiện dịch vụ tư vấn có sẵn cho tất cả học sinh. 

  
3. để hỗ trợ học sinh trong việc lựa chọn một khóa học tốt nhất được trang bị 

cho các nhu cầu, khả năng và mục tiêu của mình. 
  
4. để thu thập, tổ chức và trình bày thông tin giáo dục và nghề nghiệp cho sinh 

viên. 
  
5. để hỗ trợ mới sinh trong định hướng cho các trường học. 

  



6. để cung cấp thông tin về cung cấp hỗ trợ tài chính cho các sinh viên muốn 
tiếp tục giáo dục của mình. 

  
7. để hỗ trợ các sinh viên ở vị trí công việc sau khi tốt nghiệp. 

  
  
  

8. để làm việc chặt chẽ với cha mẹ, sử dụng lao động và cơ quan cộng đồng 
tăng cường hơn nữa các phúc lợi của sinh viên. 

  
Phụ huynh-giáo viên hội nghị sẽ được sắp xếp khi thấy cần thiết và khi được 
yêu cầu của một bên. Điều này sẽ được thực hiện thông qua hiệu trưởng hoặc 
nhân viên tư vấn. 

  
Hướng dẫn chương trình 

  
Hướng dẫn dịch vụ sẽ có sẵn cho mỗi học sinh trong huyện. Này sẽ được giám 
sát tại tất cả các cấp lớp bởi một nhân viên của giám đốc và bao gồm trường 
tâm lý Dịch vụ, Dịch vụ hướng dẫn, kiểm tra các dịch vụ và chức chương trình 
hướng dẫn và các lĩnh vực tâm lý. 

  

Hướng dẫn bao gồm giúp đỡ sinh viên trong phát hiện và đo khả năng của 
mình, khả năng và thực sự quan tâm nhất; trong việc giúp đỡ anh/cô ấy có 
được đầy đủ và chính xác thông tin về   

trường học, các khóa học, ngành nghề và sự nghiệp, và trong việc giúp đỡ 
anh/cô ấy giải quyết vấn đề cá nhân và học tập. 
  
Học sinh và phụ huynh sẽ được khuyến khích để avail tự của sự giúp đỡ của 
nhân viên hướng dẫn. 
  

Dịch vụ ăn uống 

  
Khu học chánh có một chương trình dịch vụ thực phẩm để mà học sinh có cơ 
hội nhận được cân bằng tốt, dinh dưỡng, ăn trưa và bữa ăn bữa ăn sáng tại 
trường. Một hệ thống máy tính đã được triển khai ở tất cả các quán cà phê để 
giúp đỡ với trách nhiệm và bảo vệ danh tính của những sinh viên nhận được 
bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá. Hệ thống cung cấp cho mỗi học sinh với một tài 
khoản để được sử dụng để trả tiền trước cho các bữa ăn. Mỗi học sinh được 
cấp một số để kích hoạt tài khoản của mình khi họ được ghi danh vào trường 
học. Con số này sẽ vẫn như cũ mỗi năm không phân biệt trường họ tham 
dự. Các khoản thanh toán tạm ứng có thể nhận được trong bất kỳ thời gian — 
hàng tuần, hàng tháng, cho học kỳ hoặc năm học toàn bộ. Tất cả các mua bữa 
ăn sẽ được khấu trừ từ sự cân bằng cho đến khi nó đã biến mất. 

  
Tiền có thể được thêm vào tài khoản thứ hai buổi sáng hoặc thông qua các 
đường ăn sáng hoặc ăn trưa hàng ngày. Bất kỳ mục phụ bán hàng phải được 
trả cho tiền mặt, bao gồm cả việc mua bán sữa. 

  
Bữa ăn giá 



Bữa sáng Giảm giá $ 0,00 

  Trả tiền $ 1.50 

Ăn trưa Giảm giá $ 0,00 

  Trả tiền $ 2,50 

Sữa   $ 0.50 

Bữa ăn sáng 
dành cho người 
lớn 

  $ 2.00 

Bữa ăn trưa dành 
cho người lớn 

  $ 3.00 

  
Nếu một sinh viên muốn mua một bữa ăn thứ hai, học sinh phải trả tiền dành 
cho người lớn giá ($3,00). Chỉ có một bữa ăn cho trẻ em có thể được tuyên bố 
bồi; do đó, mức giá của các bữa ăn thứ hai phải bao gồm tất cả chi phí. 
  
  
  
  
  
Một ứng dụng miễn phí, giảm bữa ăn sẽ được cung cấp cho mỗi học sinh tại 
thời điểm đăng ký hoặc trong năm. Mỗi khu học chính sách, các chi phí không 
được phép của sinh viên. Sinh viên có thể mua phụ bán hàng chỉ sau khi một 
bữa ăn hoàn chỉnh đã được mua. Sữa và nước sản phẩm có thể được mua bởi 
sinh viên mà không cần mua một bữa ăn hoàn thành. 
  
Áp dụng cho bữa ăn lợi ích trực tuyến: The bộ phận dịch vụ thực phẩm đã thực 
hiện một hệ thống trực tuyến mới để áp dụng miễn phí và giảm bữa ăn. Hệ 
thống mới này sẽ cung cấp nhanh hơn, quyết tâm lợi ích dễ dàng hơn. Gia đình 
có thể áp dụng trực tuyến tại bất kỳ thời gian hoàn toàn riêng tư và tiện lợi. Lợi 
ích có thể được áp dụng cho thông qua quá trình đăng ký học trực tuyến bằng 
cách truy cập trang web của trường học tại: www.jcsd.k12.ms.us. Đủ điều kiện 
cho một bữa ăn miễn phí và giảm giá là không hồi tố. Trường học bữa ăn phải 
được trả cho cho đến khi các ứng dụng miễn phí và giảm được chấp 
thuận. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm, xin vui lòng gọi miễn phí và 
thư ký hội đủ điều kiện giảm 228-826-1757 extension 341. 

  
Các tài liệu nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ chất dinh dưỡng là cao hơn trong 
số các sinh viên ăn ở căn tin trường học. Khu học chánh Quận Jackson hoạt 
động thông qua khái niệm khu trường sở đóng, trong đó có nghĩa là học sinh có 
thể không để lại trong khuôn viên trường để mua bữa trưa mà không được 
kiểm tra ra khỏi trường học trong ngày. 
  
Các tiểu bang và liên bang quy tắc cạnh tranh trường thực phẩm hạn chế bán 
hàng của tất cả các thực phẩm được bán trên khuôn viên bắt đầu từ một giờ 
trước khi trường ăn trưa được phục vụ và cho đến khi học sinh cuối cùng cho 
ăn trên khuôn viên trường. 
  
Không có thực phẩm giao hàng từ cơ sở thương mại sẽ được nhận hoặc tiêu 
thụ trên trường bất động sản trong thời gian phục vụ trong thời gian như định 
nghĩa ở trên. 



  
Các địa phương trường chăm sóc sức chính sách (EECB) có thể được truy cập 
thông qua các quận Jackson Trang web huyện của trường.   

  


