
Khu Học Chánh Houston  
Thông Báo  Không Kỳ Thị trong Các Chương Trình Giáo Dục Ngành Nghề và Kỹ Thuật 

 
Khu Học  Chánh Houston cung cấp các chương trình Giáo Dục Ngành Nghề và Kỹ Thuật trong 
nông nghiệp, thương mãi, khoa học và y tế, dịch vụ tiêu thụ và gia đình, thương trường, kỹ thuật, 
xuất/nhập cảng, và kỹ nghệ. Các chương trình này được đề ra để phát triển các khả năng học 
thuật và kỹ thuật của những học sinh trung học nào ghi danh trong các chương trình giáo dục 
ngành nghề và kỹ thuật (CTE) và sự thu nhận được dựa trên chính sách không kỳ thị của khu 
học chánh này. 
 
Chính sách của Khu Học Chánh Houston là không kỳ thị vì lý do chủng tộc, mầu da, quốc tịch 
nguyên thuỷ, giới tính hoặc khuyết tật trong các chương trình huấn nghệ, các dịch vụ hay hoạt 
động khác như được đòi hỏi bởi Danh Mục VI (Title VI) của Dân Luật năm 1964, như đã được tu 
chính; trong Danh Mục IX của Tu Chính Giáo Dục năm 1972; và Tiết 504 của Luật Phục Hồi năm 
1973, như đã được tu chính. 
 
Khu Học Chánh Houston sẽ có những biện pháp để bảo đảm rằng việc thiếu khả năng Anh Ngữ 
sẽ không phải là một trở ngại để được thâu nhận và tham dự các chương trình giáo dục và huấn 
nghệ này. 
 
Muốn biết thêm chi tiết về quyền lợi hoặc thủ tục khiếu nại, xin liên lạc với Phụ Tá Tổng Giám 
Đốc về Chuẩn Bị Ngành Nghề, ông Michael Love, 4400 W. 18th Street, Houston, Texas 77092, 
713-556-6981, hoặc Điều Hợp Viên Danh Mục IX, tại Sở Thể Lực HISD, 4400 W. 18th St., 
Houston, TX 77092, 713-556-6913, hoặc Điều Hợp Viên Điều Khoản 504, Michael Webb, 4040 
West Fuqua, 77045, 713-434-4717. 


