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CỘNG ĐỒNG CHÚNG TÔI 

Trường “The School at St. George Place”, được hợp tác hướng dẫn bởi Hiệu Trưởng  

Sean McClish, là một trường “International Baccalaureate (IB) World School” nằm trong 

tâm điểm của khu Galleria. Chương trình “IB Primary Years Program” (PYP)  

là động lực đằng sau chương trình giảng dậy nghiêm nhặt và sự quyết tâm phát triển 

toàn diện một đứa trẻ. Chúng tôi là một cộng đồng quốc tế gồm các học sinh, nhà giáo, 

và phụ huynh từ hơn 41 quốc gia trên thế giới, được thúc đẩy bởi sứ mệnh thiết lập  

một thế giới tốt đẹp hơn qua giáo dục. 

Chúng tôi có một chương trình Vanguard cho học sinh Giỏi và Có Tài,  

một chương trình Vườn Trẻ trọn ngày cho các em bốn tuổi, dậy Người Học Tiếng Anh,  

và các lớp đặc biệt cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt.  

Các học sinh của chúng tôi là những người có óc sáng tạo, say mê giải quyết khó khăn 

và yêu quý sự học hỏi. Hàng ngày các học sinh lấy những môn học phong phú trong 

Nghệ Thuật Thưởng Lãm (Visual Art), Âm Nhạc, tiếng Quan Thoại,  

PSPE (Personal, Social, and Physical Education), Khoa Học,  

và Nghiên Cứu và Phát Triển trong trung tâm truyền thông mới của chúng tôi. 
 

 

NHÓM LÃNH ĐẠO  

Sean McClish  Hiệu Trưởng   smcclish@houstonisd.org 

Bethany Goodrich  Hiệu Phó   bethany.goodrich@houstonisd.org  

Maxine Trice   Điều Hợp Viên IB  madams1@houstonisd.org 

Candace Garvin  Điều Hợp Viên Title I cgarvin@houstonisd.org  

BAN QUẢN TRỊ 

Aida Rodriguez  Thư Ký   arodri29@houstonisd.org  

Cynthia Bendy  Lục Sự   cbendy@houstonisd.org  

Chiffon Beveridge  Y Tá    hbeverid@houstonisd.org  

Marisol Calzada  Lục sự    marisol.calzada@houstonisd.org   

Estela Diaz   Lục sự    Estela.Diaz@houstonisd.org 

Zamira Silva    Lục sự     zsilva@houstonisd.org 

Diana Takla   Lục sự      diana.takla@houstonisd.org  

Candy Zambrano  Điều Khiển Cơ Sở  czambra1@houstonisd.org  

 

CÁC GIÁO CHỨC 

Mera Afifi    Lớp Vườn Trẻ  mafifi@houstonisd.org 

Gina Lim    Lớp Vườn Trẻ  gina.lim@houstonisd.org 

Victoria Sanchez   Lớp Vườn Trẻ  vsanch10@houstonisd.org 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/13972/ibpyp_brochure_eng.pdf
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mailto:vsanch10@houstonisd.org
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Sarah Quevedo   Lớp Vườn Trẻ  squevedo@houstonisd.org 

Andreia Caroni   Lớp Mẫu Giáo andreia.dantascaroni@houstonisd.org 

Ferial Kara    Lớp Mẫu Giáo  ferial.kara@houstonisd.org 

Leanne McReynolds  Lớp Mẫu Giáo  leanne.mcreynolds@houstonisd.org 

Elizabeth Popejoy   Lớp Mẫu Giáo  elizabeth.popejoy@houstonisd.org 

Maria Bertel  Lớp Mẫu Giáo         maria.bertel@houstonisd.org 

Arielle Moore  Lớp Một           

Nathalie Sleiman  Lớp Một    nathalie.nakhoulfarah@houstonisd.org   

Jenny Smith   Lớp Một     jenny.smith@houstonisd.org  

Tracy Gilbert   Lớp Một     tgilber2@houstonisd.org  

Kelly Waheed   Lớp Một     kelly.waheed@houstonisd.org  

Chelsi Elkins   Lớp Hai      

Brittney Batson   Lớp Hai     bbatson@houstonisd.org  

Mary Frances Pinson Lớp Hai      

Anna Le    Lớp Hai     anh.le@houstonisd.org  

Jessica Morales   Lớp Hai     jmorale6@houstonisd.org  

Ashley Al Qaysi (Pena)  Lớp Ba     ashley.pena@houstonisd.org  

Jaleel Belgrave   Lớp Ba    jaleel.belgrave@houstonisd.org  

Nina Hutcheson   Lớp Ba    nina.hutcheson@houstonisd.org  

Anila Khan    Lớp Ba     akhan4@houstonisd.org 

Cinneamone Phillips  Lớp Ba  

Dominique Demoss  Lớp Bốn   dominque.demoss@houstonisd.org 

Jasmine Flournoy   Lớp Bốn   jasmine.flournoy@houstonisd.org 

Gabriela Herrera   Lớp Bốn       

Lisa Ortiz    Lớp Bốn     lisa.ortiz@houstonisd.org  

Yolanda Tzoc  Lớp Bốn          yolanda.tzoc@houstonisd.org 

Joanie Wan    Lớp Bốn     joanie.wan@houstonisd.org 

Ellie Heinrich  Lớp Năm      

Steven Kemple   Lớp Năm    steven.kemple@houstonisd.org 

Nichole Johnson   Lớp Năm       

Cecily Stevens  Lớp Năm    cecily.stevens@houstonisd.org  

James Scott    PSPE     jscott15@houstonisd.org  

Brian Sensabaugh   Mỹ thuật    bsensaba@houstonisd.org  

Betty You    Quan Thoại    byou@houstonisd.org  
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The School at St. George Place Parent Handbook        3 

Sarah Lynch   Phòng Thí nghiệm Khoa học  slynch2@houstonisd.org 

Madeline Gonynor   Âm nhạc   madeline.gonynor@houstonisd.org 

    Trung tâm Truyền thông     

Pat McNeil    Chuyên gia can thiệp pmcneil@houstonisd.org  

Alex Hauser    Chuyên gia can thiệp alexandra.hauser@houstonisd.org 

Ranya Zakhour   Bồi dưỡng Năng khiếu  ranya.zakhour@houstonisd.org  

Gina Iiams   Nguồn trợ giúp    

Jessica Burgan   SLL     jessica.burgan@houstonisd.org 

Angelina Okorafor   PALS     angelina.okorafor@houstonisd.org 

  

mailto:slynch2@houstonisd.org
mailto:madeline.gonynor@houstonisd.org
mailto:alexandra.hauser@houstonisd.org
mailto:ranya.zakhour@houstonisd.org
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NGƯỜI CẦN LIÊN LẠC  

Những Thắc Mắc hay Lưu Tâm 

Nếu quý vị có những câu hỏi hay lưu tâm liên quan đến học vấn hay hạnh kiểm của con 

em, vui lòng liên lạc với giáo chức chính qua email trước khi liên lạc với các nhân viên 

khác.  

Những Đề Tài Đặc Biệt 

Vui lòng liên lạc với những người sau đây nếu quý vị có những câu hỏi về các điều sau:  

Ghi tên & Đăng ký Cynthia Bendy cbendy@houstonisd.org  

Học Trình IB  Lauren Kussmaul lkussmau@houstonisd.org  

Giỏi và Có Tài (G/T) Lauren Kussmaul lkussmau@houstonisd.org  

Anh Ngữ là Ngôn Ngữ thứ 

Hai (ESL)  

Candace Garvin cgarvin@houstonisd.org 

 

Điều Hợp Viên Thi Cử  Candace Garvin cgarvin@houstonisd.org 

Dyslexia (chứng khó đọc) Bethany Goodrich bethany.goodrich@houstonisd.org 

Mục 504 Lauren Kussmaul bethany.goodrich@houstonisd.org  

Giáo Dục Đặc Biệt  Gina Iiams  

Chương trình Dragons sau 
khi tan học  

Sarah Lynch slynch2@houstonisd.org 

Y tế và Sức Khỏe  Chiffon Beveridge hbeverid@houstonisd.org 

Tình Nguyện (VIPS)  Zamira Silva zsilva@houstonisd.org 

 

  

mailto:cbendy@houstonisd.org
mailto:lkussmau@houstonisd.org
mailto:lkussmau@houstonisd.org
mailto:cgarvin@houstonisd.org
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SỨ MỆNH  
TRƯỜNG “THE SCHOOL AT ST. GEORGE PLACE”  

 

Trường “The School at St. George Place” giúp học sinh có khả năng 

trở thành các công dân có quy tắc, có lòng trắc ẩn, biết suy nghĩ,  

là những người xây dựng ý nghĩa qua các cảm nghiệm học hỏi  

nghiêm nhặt, dựa trên câu hỏi. Với tâm trí rộng mở, chúng tôi  

trân quý và tôn trọng tính cách đa dạng của văn hóa, cách học hỏi  

và cách sống trong một cộng đồng quốc tế  

là nơi việc xây dựng kiến thức là một tiến trình kéo dài suốt đời. 

  

SỨ MỆNH 
INTERNATIONAL BACCALAUREATE PRIMARY YEARS PROGRAM 

 

Chương trình “International Baccalaureate” nhằm phát triển  

người trẻ thích tìm tòi, có kiến thức và biết lưu tâm 

họ giúp thiết lập một thế giới tốt đẹp hơn  

qua sự hiểu biết liên văn hóa và tôn trọng. 

Với mục đích này, chương trình này hoạt động với các trường,  

các chính phủ, và các tổ chức quốc tế để hình thành các chương trình 

nhiều thách đố và sự thẩm định nghiêm nhặt. 

Các chương trình này khích lệ học sinh trên toàn thế giới  

hãy trở nên người học hỏi tích cực, say mê, và ham học cả đời 

họ hiểu rằng những người khác cũng có thể đúng, dù có khác biệt. 
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The Primary Years Programme (PYP) 

 

 

 

PYP là một cơ cấu học trình để chuẩn bị học sinh được thành công bây giờ và cả trong 

tương lai. Mục tiêu của PYP là tạo được một cảm nghiệm học hành nghiêm ngặt, nhiều 

thách đố, hăng hái, và thích hợp mà nó nhắm đến các đề tài và vấn đề trải dài trên mọi 

môn. Chương trình “IB PYP” tại trường “The School at St. George Place” là viên đá lót 

đường trong sự học hành của con em quý vị.  
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CHƯƠNG TRÌNH VANGUARD (GIỎI VÀ CÓ TÀI) 

Tổng Quát 

Chương trình Vanguard (Giỏi và Có tài) của trường “The School at St. George Place” 

được đề ra để đáp ứng nhu cầu của các học sinh được nhận biết là giỏi và có tài. Các 

chương trình Vanguard trong HISD cung cấp một sự học hỏi liên tục mà nó khác biệt về 

chiều sâu, tính phức tạp, và nhịp độ. Chương trình Vanguard được đề ra cho những học 

sinh được nhận biết là giỏi và có tài và trổi vượt về khả năng trí tuệ tổng quát cộng với 

sự suy nghĩ có sáng tạo và khả năng lãnh đạo.  

Những học sinh Giỏi và Có Tài ghi danh tại trường “The School at St. George Place” sẽ 

được ghi danh trong các lớp Giỏi và Có Tài của chúng tôi. Tất cả các giáo chức của chúng 

tôi tại trường “The School at St. George Place” đều được 30 giờ huấn luyện để đáp ứng 

với các nhu cầu của học sinh giỏi và có tài, và hàng năm có 6 giờ tu nghiệp về việc giảng 

dậy các học sinh giỏi. Các giáo chức của chúng tôi sử dụng các câu hỏi IB để đáp ứng 

nhu cầu của các học sinh giỏi và có tài. Ngoài ra, những học sinh được nhận biết là giỏi 

và có tài được tham dự trong chương trình riêng, hàng tuần, từ 30-45 phút để hợp tác 

với nhau trong các đồ án có liên quan đến các môn học IB hiện thời của các em. 

Thi vào Chương Trình Giỏi và Có Tài 

• Thi Mẫu Giáo: Mọi học sinh mẫu giáo của trường “The School at St. George 

Place” sẽ được thi vào chương trình “Gifted and Talented” qua sự sàng lọc 

“Universal Screener” của HISD. Cuộc thi xảy ra trong lục cá nguyệt mùa thu và 

phụ huynh không cần phải nộp đơn. Những học sinh nào không đủ điều kiện trong 

năm lớp mẫu giáo thì có thể thi lại chương trình “Gifted and Talented” mỗi năm 

một lần.  

• Thi Lớp Một đến Lớp Bốn: Phụ huynh và giáo chức có thể đề nghị bất cứ học 

sinh nào trong các lớp một đến bốn để tham dự cuộc thi vào chương trình “Gift 

and Talented”. Cuộc thi sẽ xảy ra trong Tháng Một và phụ huynh phải nộp đơn 

trước khi con em được thi. 

• Thi Lớp Năm: Mọi học sinh lớp năm tại trường “The School at St. George Place” 

sẽ được thi vào chương trình “Gifted and Talented” qua sự sàng lọc “Universal 

Screener” của HISD. Cuộc thi xảy ra trong lục cá nguyệt mùa thu và phụ huynh 

không cần phải nộp đơn. 

Nếu con em quý vị hiện đã ghi danh trong trường “The School at St. George Place”, và 

quý vị muốn nộp đơn xin vào chương trình Vanguard, vui lòng liên lạc Megan Linen để 

biết chi tiết về thủ tục nộp đơn.  
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THỜI KHÓA BIỂU HÀNG NGÀY 

Trường mở cửa lúc 7g30 sáng và đóng cửa lúc 3g chiều 

 

● 7g05  Trường mở cửa  

■ Học sinh được phép vào trường và đợi trong nhà ăn (cafeteria) 

■ Học sinh không được người trông coi trước 7g05 sáng 

● 7g20  Chuông reo đầu tiên 

■ Học sinh vào lớp 

■ Bắt đầu ăn sáng trong lớp  

● 7g30  Chuông báo đi học trễ  

■ Sự giảng dậy trong lớp bắt đầu 

■ Học sinh nào đến sau 7g30 sẽ được ghi là đi trễ  

● 7g35  Thông cáo buổi sáng 

● 10g45 – 1:15 Ăn trưa (Pk cho đến lớp Năm) 

● 2g45 Tan học 

 

Hàng ngày mỗi lớp có 45 phút học bổ túc. 

 

ĐẾN TRƯỜNG 

Trường bắt đầu lúc 7g30 thứ Hai – thứ Sáu.  

● Học sinh sẽ được phép vào trường lúc 7g05 và sẽ được trông coi trong nhà ăn cho 

đến chuông reo lúc 7g20.  

● Phụ huynh có thể đưa học sinh đến phía trước của trường hay phía sau lối xe vào.  

● Lối sau chỉ dành cho phụ huynh thả con em xuống trường mà thôi. Phụ huynh không 

được phép đậu xe hay ra khỏi xe trong lối sau này.  

● Nếu phụ huynh cần phải vào trường, chúng tôi yêu cầu quý vị đậu xe trong chỗ dành 

cho khách (visitor) ở bãi đậu xe phía trước hay ngay trước trường ở đường Hidalgo. 

● Phụ huynh được phép vào trường sau 7g45. 

● Phụ huynh không được thả con em xuống ở giữa các đường xe đang di chuyển. Phụ 

huynh được yêu cầu đến trường qua lối “car pool”, hay đậu xe trong chỗ được ấn định 

trước khi để con em ra khỏi xe. 

  

 

Đưa học sinh đến buổi sáng 

Sự an toàn và an ninh của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu tại trường “The 

School at St. George Place”. Vì thế, chúng tôi giới hạn đi lại trong các khu học hành và 

phòng vệ sinh để cung cấp một môi trường an toàn cho mọi học sinh. Chúng tôi yêu cầu 

phụ huynh từ giã con ở ngay phía trước của trường. Điều này giúp cho các hành lang 

được trống trải để học sinh an toàn đi vào lớp trong các buổi sáng. Phụ huynh không có 

thể cùng đi với con vào lớp học. 
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Đi học trễ 

Chuông reo đầu tiên lúc 7g20. Đây là khởi sự ngày học. Chuông reo lần thứ hai lúc 7g30. 

Học sinh nào vào trường sau 7g30 sẽ được coi là đi trễ.  

TAN HỌC 

Điều bó buộc là mọi gia đình của trường “St. George Place” phải trình thẻ “car/walker” 

khi đón con em tại trường. Trường sẽ cấp thẻ mới từ đầu niên khoá và sẽ không chấp 

nhận thẻ “car/walker” đã quá hạn. Nếu phụ huynh/giám hộ mất thẻ “car/walker” họ sẽ 

phải trả lệ phí $5 để có một thẻ khác.  

Nếu phụ huynh/giám hộ không có thẻ “car/walker” do trường cấp, họ buộc 

phải đến văn phòng chính và trình thẻ căn cước có hình để đón con em ra về. 

Vui lòng lưu ý, để tránh sự gián đoạn thủ tục học sinh ra về, phụ huynh nào 

không có thẻ “car/walker” do trường cấp thì phải đợi cho đến phút cuối lúc 3:05 

để đón con em. 

Những học sinh nào ra về từ chương trình “Dragons After School” sẽ theo thủ tục ra về 

của “Dragons After School”. 

Trường tan học vào lúc 2g45 hàng ngày.  

Học sinh đi xe (car riders) 

Những học sinh nào về nhà trong một xe hơi thì được coi là “car riders”. Tất cả những 

“car riders” sẽ được cấp cho hai thẻ chính thức của trường “St. George Place” ngay đầu 

niên khoá. Xe phải trưng bày các thẻ này nếu muốn đón con em trong đường đón học 

sinh (carpool lane). Bất cứ xe nào không có thẻ chính thức của trường “St. George Place” 

thì sẽ được yêu cầu đậu xe lại và trình thẻ căn cước có hình cho văn phòng trước khi đón 

con về.  

● Học sinh các lớp PK, Kinder, lớp 1 và 5 (chỉ các lớp của thầy cô (Stevens, 

Heinrich, Kemple) sẽ được đón trong đường đón học sinh ở phía sau (back 

carpool lane). 

● Học sinh các lớp 2, 3, 4, 5 (chỉ lớp của Johnson mà thôi) sẽ được đón ở đường 

đón phía trước (front carpool lane). 

● Xe phải trưng bày thẻ trường cấp khi đón con em. Phụ huynh buộc phải trưng thẻ 

này (carpool tag) hai lần: 

o Một lần cho người gọi tên 

o Một lần khi con em vào trong xe 

 

*Các gia đình có các con ở nhiều lớp khác nhau sẽ đón học sinh theo chỗ chỉ định cho 

đứa con lớn nhất. Thí dụ: nếu học sinh lớp PK – 1 có anh hay chị lớp 2 – 4, các em sẽ 

được đón về ở đường đón phía trước cùng với anh chị của chúng.  
 

Việc gọi các học sinh “car riders” sẽ chấm dứt lúc 3g00. Nếu phụ huynh đến đón con sau 

3g00, họ sẽ phải đậu xe và đón con từ văn phòng chính. Những học sinh nào thường 

xuyên (3 lần trở lên) được đón về sau 3g00 sẽ phải trả lệ phí đón trễ là $25. Nếu học 

sinh theo học trường St. George Place vì chuyển trường, sự chuyển trường có thể bị thu 
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hồi vì thường xuyên đón trễ. 

 

Học sinh đi bộ 

Những học sinh nào đi bộ về nhà thì được coi là “walkers”. Mọi “walkers” sẽ được đón 

gần cổng sân chơi phía trước (gần đường Hidalgo). Tất cả các “walkers” sẽ được phát cho 

hai thẻ “walker” chính thức của trường “St. George Place” vào đầu niên khoá. Phụ 

huynh/giám hộ phải trình thẻ này trước khi được đón con về. Bất cứ phụ huynh/giám hộ 

nào không có thẻ này thì sẽ được mời đến văn phòng chính để trình thẻ căn cước có hình 

trước khi đón con về. Việc cho học sinh đi bộ về nhà bắt đầu lúc 2:50 Chiều. Chúng 

tôi xin nhắc, nếu quý vị đón con bằng xe hơi, quý vị phải dùng làn đường dành 

cho đi chung xe. Cổng dành cho học sinh đi bộ chỉ dành cho học sinh đi bộ về 

nhà. 

 

Quên Thẻ 

Nếu phụ huynh/giám hộ quên thẻ “car/walker”, họ phải đến văn phòng chính để trình 

thẻ căn cước có hình. Thủ tục này sẽ bắt đầu lúc 3:05 sau khi thủ tục học sinh ra về 

chấm dứt. 

Thay Đổi Cách Đón Con Về Nhà 

Nếu có thay đổi cách đón con về nhà, phụ huynh phải thông báo sự thay đổi này cho 

trường bằng thư. Phụ huynh nào muốn bà con hay bạn hữu đón con em của mình thì 

phải cho biết tên của người sẽ đón con em mình và ngày đón. Cha mẹ có trách nhiệm 

phải cung cấp thẻ “car/walker tag” của trường cho bất cứ ai sẽ đón con em của mình.  

Bất cứ ai không có thẻ “car/walker” của trường để trưng ra vào lúc đón học 

sinh thì sẽ phải cho coi căn cước có hình trước khi học sinh được giao cho họ. 

Chúng tôi khuyên các phụ huynh hãy email cho giáo chức của con em cũng như 

nhân viên văn phòng chính về sự thay đổi cách đón con em về nhà.  

Trong trường hợp một phần tử khác trong gia đình đến đón học sinh và không có thẻ, 

phụ huynh/giám hộ phải gởi email với thông tin sau: 

• Tên học sinh 

• Họ và tên của người đón học sinh này 

• Bản sao thẻ căn cước có hình của phụ huynh/giám hộ 

Phụ huynh được khuyến khích hãy cho biết sự thay đổi sớm trong ngày. Bất cứ email nào 

nhận được sau 1g thì không bảo đảm là giáo chức của học sinh sẽ nhận được. 

Ra Về Sớm 

Chúng tôi hiểu rằng trong những trường hợp cùng cực, học sinh có thể được đón về trước 

2:50. Tuy nhiên, điều quan trọng là học sinh phải ở trong lớp để được học trọn ngày. Phụ 

huynh nào muốn đón con em trong ngày học thì phải trình thẻ căn cước có hình cho văn 

phòng chính trước khi chúng tôi giao học sinh cho họ. 
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Học sinh sẽ không được cho về sau 2g00. Vui lòng hoạch định thời gian phù hợp. Học 

sinh sẽ không được giao cho những ai không có tên trong hồ sơ ghi danh mầu vàng của 

học sinh. Phụ huynh phải thông báo cho trường bằng thư về những người sẽ đón con em 

của mình từ trường. 

Nếu có bất cứ sự thay đổi nào trong cách học sinh về nhà, phụ huynh phải viết thư thông 

báo cho trường.  
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Thủ Tục Đậu Xe 

Có chỗ đậu xe dành cho khách ở khu đậu xe ở phía trước. Bãi đậu xe ở đằng sau được 

dành riêng cho nhân viên trường “St. George Place”. Những khách nào đậu xe ở đằng 

sau thì sẽ phải đi bộ ra phía trước để trải qua thủ tục thích hợp để vào trường. Không 

người khách nào được phép vào trường qua lối sau trừ khi họ được tháp tùng bởi một 

nhân viên trường “St. George Place”. 

Chỉ những xe nào được phép đậu trong chỗ dành cho người khuyết tật thì mới được phép 

đậu trong những chỗ này. Tiền phạt có thể lên đến $500 cho việc đậu xe bất hợp pháp 

trong chỗ dành riêng cho người khuyết tật. 

ĐI HỌC ĐỀU 

Đi học đều thì rất quan trọng. Khi học sinh vắng mặt, chúng thiếu cảm nghiệm học hành 

quan trọng mà sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự thành công nói chung ở trường. Việc điểm 

danh được thi hành hàng ngày lúc 9g20. Học sinh phải có mặt trong lớp vào lúc này để 

được coi là hiện diện trong ngày.  

Trường “St. George Place” đòi phải có giấy tờ để được miễn sự vắng mặt của học sinh 

(giấy tờ khẩn cấp, giấy bác sĩ, v.v.). Hãy gởi email các giấy tờ này và xin phép vắng mặt 

cho Cô Silva ở zsilva@houstonisd.org. 

Giấy xin phép vắng mặt của phụ huynh là những hình thức được chấp nhận cho đến ba 

lần trong một niên khoá. Những học sinh nào vắng mặt hay đi trễ thì phải cung cấp giấy 

xin phép, hoặc của cha mẹ hoặc bác sĩ, cho văn phòng trường trong vòng ba ngày sau 

khi trở lại trường. Giấy xin phép vắng mặt được nộp sau thời hạn này thì sẽ không 

được cứu xét, và sự vắng mặt vẫn được coi là không có phép. 

Tiêu Chuẩn Lên Lớp: Những học sinh nào vắng mặt không có phép quá 10% tổng số 

ngày học thì có thể phải ở lại lớp hiện thời, trong khi chờ đợi lớp hè để được lên lớp. 

Đi Trễ 

Theo chính sách đi học của HISD, đi học trễ được coi là một vấn đề kỷ luật, và các biện 

pháp thích hợp có thể được áp dụng cho những học sinh nào thường xuyên đi trễ. Bất cứ 

học sinh nào đến trường sau 7g30 được coi là đi trễ.  

Hậu quả của việc đi trễ thường xuyên gồm những điều sau đây: 

Bước 1: Một lá thư cảnh cáo về số lần đi trễ 

Bước 2: Một cuộc họp qua điện thoại để nhắc nhở phụ huynh về sự quan trọng của việc 

điểm danh và đi học đúng giờ mỗi ngày. 

Bước 3: Học sinh không được phép tham dự các sinh hoạt của trường (đi chơi xa, khiêu 

vũ, hay các sinh hoạt đặc biệt khác) 

Bước 4: Học sinh được đưa vào chương trình phát triển/không được gia hạn chuyển 

trường (dành cho các học sinh ngoài khu vực) 

 

mailto:zsilva@houstonisd.org


 

The School at St. George Place Parent Handbook        14 

Những Vắng Mặt Có Phép 

Một học sinh được coi là vắng mặt nếu không hiện diện trong lớp vào lúc điểm danh. 

Điều này gồm cả các học sinh nào đã làm bài tập ở nhà ngoại trừ học sinh này đủ điều 

kiện cho những miễn trừ sau đây: 

● Học sinh này tham dự một sinh hoạt mà nó được sự đồng ý của trường. 

● Học sinh này là một trẻ em hưởng Medicaid đang tham dự trong chương trình 

“Early and Periodic Screening, Diagnosis, and Treatment Programs” (EPSDT). Học 

sinh này có thể được miễn trừ cho đến một ngày mà không bị mất sự điểm danh 

hàng ngày. 

● Học sinh này tuân giữ các ngày lễ tôn giáo mà đức tin đòi phải nghỉ học. Một lá 

thư xin phép vắng mặt, trước đó, thì không buộc nhưng được khích lệ. Một khu 

học chánh phải miễn trừ sự vắng mặt để tuân giữ ngày lễ tôn giáo. Những ngày 

được miễn trừ vì du hành đến địa điểm thì không quá một ngày đi và một ngày về 

từ địa điểm mà học sinh này cử hành lễ. Hiệu trưởng có thể cho miễn những ngày 

du hành, nhưng học sinh phải được coi là vắng mặt những ngày du hành thêm vì 

mục đích điểm danh. Các khu học chánh phải cung cấp bài học bù, cùng với thời 

gian đủ để hoàn tất, cho những học sinh nào được miễn trừ vì tuân giữ các ngày lễ 

tôn giáo. 

● Học sinh này được tạm vắng mặt vì có hẹn với một chuyên gia y tế. Cần có giấy từ 

chuyên gia này để được miễn trừ sự vắng mặt.  

 

Tưởng Thưởng Đi Học Thường Xuyên 

Cứ mỗi chu kỳ chấm điểm chúng tôi tuyên dương những học sinh nào đi học đều đặn 

nhất. Những học sinh nào không vắng mặt và không đi trễ một lần nào thì sẽ được phần 

thưởng để tán dương việc đi học thật đều. Phần thưởng cho việc đi học thường xuyên và 

không bao giờ đi trễ gồm những điều sau: 

• Những tặng vật và ăn mừng 

• Được vinh dự vào cuối năm 

• Gia tăng thành tích và ý thức của học sinh 

 

SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN 

Thuốc Uống 

Các thuốc theo toa bác sĩ chỉ có thể được uống trong trường khi có giấy phép của phụ 

huynh và bác sĩ được biết trước và để trong hồ sơ học sinh, và chỉ bởi nhân viên được chỉ 

định. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng nói với y tá trường. 

Học Sinh bị Bệnh Trong Trường 

Chúng tôi có y tá làm việc toàn thời gian trong trường. Nếu một học sinh bị đau yếu hay 

thương tích khi ở trường, em sẽ được gửi đến văn phòng y tá để thẩm định sức khỏe. 

Nếu các triệu chứng không quan trọng, em sẽ được trở về lớp. Nếu một học sinh hiển 

nhiên đau bệnh, cha mẹ em sẽ được gọi và yêu cầu đến đón em về. Những trường hợp 
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đòi hỏi cha mẹ phải đến đón con gồm: sốt, ói mửa, viêm cuống họng, hay đầu có nhiều 

chí rận. Những học sinh nào nhiều chí rận hay trứng chí rận thì không được vào lớp cho 

đến khi y tá cho phép. 

 

THÔNG TIN 

Trang mạng nhà trường/PTO 

Vui lòng vào trang mạng của trường để biết những gì đang xảy ra, xem các video, và 

nhiều thứ khác tại: www.houstonisd/stgeorge 

Email 

Email là cách liên lạc ưu tiên cho nhân viên và ban giảng huấn trường “St. George 

Place”. 

Phụ huynh/giám hộ có thể nhận được email trả lời trong vòng 48 giờ. Vui lòng lưu ý là 

các giáo chức thì bận rộn việc giám thị và giảng dậy học sinh trong ngày và không thể 

trả lời email của phụ huynh ngay lập tức. 

Gọi điện thoại (Call-outs) 

Trường “St. George Place” sẽ gọi điện thoại cho các gia đình về những cập nhật quan 

trọng. Vui lòng cung cấp cho trường “St. George Place” số điện thoại chính xác. Phụ 

huynh có trách nhiệm thông báo cho trường nếu số liên lạc thay đổi. 

“Twitter”  

Thông tin quan trọng cũng sẽ được gửi đi qua “Twitter”. Thông tin toàn trường và cả 

thông tin riêng của giáo chức sẽ được thông tin qua “Twitter”. 

Thông Tin Phụ Huynh/Giáo Chức 

Khi quý vị có thắc mắc hay lưu tâm, chúng tôi yêu cầu phụ huynh trực tiếp cho giáo chức 

của con em biết trước khi liên lạc với ban quản trị trường hay nhân viên khác. Giáo chức 

của con em quý vị thường có thông tin chính xác nhất về sự học hành của con em, và họ 

có thể trả lời bất cứ câu hỏi hay sự lưu tâm của quý vị. Chính sách của trường là phụ 

huynh sẽ được trả lời thắc mắc trong vòng 48 giờ đồng hồ. 

Xếp Đặt Cuộc Họp 

Nếu quý vị muốn có cuộc họp với ban giảng huấn và nhân viên, vui lòng xếp đặt cuộc 

hẹn trước khi đến trường để bảo đảm sự có mặt của người trách nhiệm để thảo luận các 

nhu cầu của quý vị. Hãy tham khảo trang mạng và trang 3 của cuốn cẩm nang này để 

biết chi tiết liên lạc. Các giáo chức chỉ có thể gặp theo thời gian hoạch định, và mọi cuộc 

hẹn phải được xếp đặt trước. 

 

  

http://www.houstonisd/stgeorge
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CHÍNH SÁCH VỀ ĐỒNG PHỤC 

Thứ Hai – Thứ Năm 

• Phải mặc quần khaki 

• Phải mặc áo “Spirit T-Shirts”, “IB Learner Profile T-Shirts”, HOẶC “School at St. 
George Place IB Polos” theo cấp lớp 

o Áo “Spirit Shirts” có mầu sắc theo cấp lớp. 
o Áo “IB Learner Profile T-Shirts” chỉ có thể mua tại tiệm trường “St. George 

Place Dragon” hoặc trên mạng dưới nhãn “Fundraising”. 
o Học sinh có thể mặc “Spirit Shirts” từ năm trước, nhưng mỗi học sinh phải có 

áo “Spirit Shirt” theo cấp lớp hiện thời. 

Thứ Sáu 

• Phải mặt áo “Spirit T-Shirts” HOẶC “IB Learner Profile T-Shirts” 
• Học sinh có thể mặc quần “jean” hay khaki. 

 

Áo “Spirit Shirts” Theo Cấp Lớp 

Mọi học sinh phải mua một áo “spirit shirt” theo mầu của cấp lớp của mình. Các áo này chỉ 
có thể mua tại “St. George Place Dragon Store” trong trường hay trên mạng dưới nhãn 
“Fundraising.” 

• PK – Tím 

• Mẫu Giáo – Vàng 

• Lớp Một – Xanh lục 

• Lớp Hai – Xanh dương 

• Lớp Ba – Đỏ 

• Lớp Bốn – Cam 

• Lớp Năm – Xanh Ngọc (Teal) 

Các áo đồng phục và các đồ vật diễn tả tinh thần của trường thì có thể mua qua tổ chức 

Phụ Huynh Giáo Chức (PTO). Gia đình cũng có thể đặt mua các đồng phục qua “PTO 

Dragon Store”. 

Tuân Giữ Đồng Phục 

Bất cứ học sinh nào không tuân giữ chính sách đồng phục của trường thì sẽ được gởi lên 

văn phòng chính. Cha mẹ sẽ được gọi để có thể cung cấp đồng phục thích hợp, và học 

sinh này có thể được trở lại lớp. 
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Nón, Mũ, và Mũ Trùm Đầu (Hoods) 

Học sinh không được phép đội nón, mũ, hay mũ trùm đầu trong ngày học. Nón và mũ 

trùm đầu khi trời lạnh thì được phép đội trong giờ ra chơi nhưng không được phép đội khi 

học sinh bước vào trường.  

Giầy và Vớ 

Học sinh phải mang giầy vớ thích hợp cho lớp tập thể dục cũng như khi ra chơi. Học sinh 

không được phép mang giầy cao gót. Dép “flip-flop” không được phép mang.  

Những Điều Kiện Chỉnh Tề Khác 

Học sinh được mong đợi chỉnh tề khi đến trường. Vui lòng biết chắc rằng đồng phục học 

sinh thì sạch sẽ và thích hợp. Ngoài ra, chúng tôi mong đợi học sinh tuân theo các điều 

kiện chỉnh tề khác (rửa mặt, đánh răng, chải tóc). 

“PTO Dollar Dress Day” 

Ngày “PTO Dollar Dress Day” xảy ra vào các ngày thứ Sáu đầu tháng. Đây là một sinh 

hoạt gây quỹ được bảo trợ bởi PTO. Học sinh được phép mặc y phục tự do nếu họ tặng 

một đôla. Các giáo chức trong lớp sẽ thu gom số tiền này vào buổi sáng trong ngày. Các 

học sinh phải biết chắc rằng y phục tự do của mình vẫn thích hợp với học đường. 

Chuyến Đi Xa 

Đồng phục “Spirit Shirt” theo cấp lớp được đòi hỏi trong mọi chuyến đi xa (field trip). 

Điêu này giúp các giáo chức dễ nhận diện học sinh của mình và trình diễn trường của 

chúng ta! Nếu yêu cầu thanh toán cho chuyến đi xa, các cấp lớp sẽ liên lạc về 

cách thu tiền trước. Cũng có chính sách miễn giảm cho các gia đình không thể trả 

được chi phí cho chuyến đi xa. 

NGƯỜI TÌNH NGUYỆN 

PTO 

Chúng tôi có một tổ chức PTO phi thường! Chúng tôi luôn tìm kiếm những người tình 

nguyện đến giúp các giáo chức chụp bản sao, đọc cho học sinh nghe, giúp nhóm nhỏ, 

nghe trình bày IB, treo các bài lên tường, và chuẩn bị các sinh hoạt toàn trường. 

Mục tiêu của hội PTO trường “St George Place” gồm: 

• Hỗ trợ trường qua sự tình nguyện và giúp đỡ tài chánh 

• Xây dựng cộng đồng qua các sinh hoạt trong hay ngoài trường 

• Ấp ủ sự hiểu biết về tiến trình học hành tốt hơn qua sự liên lạc giữa phụ 

huynh/giám hộ và ban giảng huấn 

• Giúp đáp ứng các nhu cầu của học sinh qua sự hợp tác giữa gia đình và trường 
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Tất cả phụ huynh, giáo chức, và nhân viên được khích lệ hãy trở nên một phần tử tích 

cực của đại gia đình trường “St George Place”. Tất cả được mời tham dự các cuộc họp 

PTO. Vui lòng xem lại lịch sinh hoạt để biết ngày họp. 

Có nhiều cơ hội để tình nguyện, bất kể khả năng, sở thích hay thời giờ hạn hẹp của quý 

vị. Vui lòng tiếp xúc với bất cứ phần tử nào của tiểu ban PTO tại sgppto@gmail.com hoặc 

vào trang http://sgppto.com nếu quý vị muốn tình nguyện. Tất cả phụ huynh /người 

giám hộ mong muốn làm tình nguyện trong khu học xá phải trải qua quy trình 

VIPS. Thông tin về việc được đăng ký thông qua VIPS có tại 

http://www.houstonisd.org/Page/126421. Phụ huynh phải đăng ký lại trong VIPS 

mỗi năm học. 

TIỂU BAN PTO 

• Trưởng – Hollie Casas 

• Phó – Lindsey Munro 
• Thủ Quỹ – Sarah Kegel 
• Thư Ký – Brenda Carabajal 

CHUYẾN ĐI XA 

Học Sinh Tham Dự  

Các chuyến đi xa là nối dài việc học trong lớp. Chúng tôi mong đợi mọi học sinh tuân thủ 
những mong đợi của trường khi các em đi chơi xa. Nếu học sinh có quá khứ hạnh kiểm 
không tốt, không đi học đều, hay thường xuyên đi trễ, em không thể tham dự chuyến đi 

xa. Trong một số trường hợp, cha mẹ buộc phải tham dự nếu đó là điều kiện để con em 
có thể tham dự. Vui lòng lưu ý là ban quản trị trường có thể từ chối việc tham dự chuyến 

đi xa như một biện pháp kỷ luật. 

Giấy Cho Phép 

Mọi học sinh phải nộp giấy cho phép trước khi tham dự chuyến đi xa. Trách nhiệm của 

học sinh và phụ huynh là biết chắc giấy phép này được nộp lại đúng lúc. Những học sinh 

nào không có giấy phép sẽ không được gọi điện thoại về nhà vào buổi sáng đi chơi xa để 

xin phép vào phút chót. Những học sinh nào không có giấy phép sẽ ở lại trường trong 

thời gian đi chơi xa. 

Người Tháp Tùng 

Mọi phụ huynh/giám hộ nào muốn đi tháp tùng chuyến đi xa thì phải trải qua thủ tục 

VIPS. Thông tin về việc ghi danh qua VIPS có thể tìm thấy tại trang 

http://www.houstonisd.org/Page/126421. Phụ huynh phải ghi danh lại hằng năm qua 

VIPS. 

Bất cứ cha mẹ nào tham dự chuyến đi xa thì không được phép mang theo người khách 

hay các con nhỏ với họ trong chuyến đi này. 

Vui lòng lưu ý rằng các giáo chức có quyền quyết định số người tháp tùng họ muốn trong 

chuyến đi xa. Các phụ huynh không được bảo đảm cơ hội đi tháp tùng. 

http://www.houstonisd.org/Page/126421
http://www.houstonisd.org/Page/126421
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BÀI TẬP Ở NHÀ 

Mục Đích của Bài Tập 

Mục đích của bài tập là để cung cấp việc thực tập thêm các khả năng đã được dạy bảo. 

Trách Nhiệm Giáo Chức 

Các giáo chức có trách nhiệm chuẩn bị và hoạch định các bài tập ở nhà mà nó là việc 

duyệt lại nội dung đã được dậy trong lớp. Họ có trách nhiệm giải thích bài tập này cho 

học sinh và cho biết hạn chót để nộp bài. 

Trách Nhiệm Học Sinh 

Học sinh chịu hầu hết trách nhiệm khi đề cập đến bài làm ở nhà. 

● Học sinh có trách nhiệm đảm bảo rằng họ có bài tập để trong cặp khi rời lớp. Học 

sinh không được phép trở lại lớp để lấy bài tập mà họ đã để quên. 

● Học sinh có trách nhiệm biết chắc là đã chính xác viết xuống các bài phải làm ở 

nhà và biết thời hạn chót hoặc những mong đợi kèm theo bài tập. 

● Học sinh chịu trách nhiệm hoàn tất các bài tập ở nhà theo đúng thời hạn. Chúng 

tôi hiểu rằng học sinh có những sinh hoạt ngoại khóa khác mà các em tham dự, 

nhưng tham dự các sinh hoạt này thì không bao giờ được miễn làm bài tập ở nhà. 

 
Trách Nhiệm Phụ Huynh 
Phụ huynh có trách nhiệm hỗ trợ con em và giáo chức trong việc hoàn tất bài làm ở nhà. Chúng tôi 
yêu cầu phụ huynh giám sát việc hoàn tất bài tập của con em mình. Sâu đây là một đề nghị để hỗ trợ 
con em học ở nhà: 

• Tạo thói quen làm bài tập ở nhà 

• Cung cấp một chỗ yên tĩnh cho con em 

• Khích lệ và hỗ trợ các cố gắng của chúng 

• Đặt câu hỏi để giúp các em suy nghĩ về bài tập ở nhà 

Các Hướng Dẫn về Bài Ở Nhà 

Các giáo chức dùng các hướng dẫn tối thiểu sau đây cho sự mong đợi làm bài ở nhà 

• PK/Mẫu Giáo – 10 phút mỗi ngày 

• Lớp 1 – 10 phút mỗi ngày 

• Lớp 2 – 20 phút mỗi ngày 

• Lớp 3 – 30 phút mỗi ngày 

• Lớp 4 – 40 phút mỗi ngày 

• Lớp 5 – 50 phút mỗi ngày 

Ngoài các bài làm ở nhà, chúng tôi mong đợi mọi học sinh đọc sách hay được 

nghe đọc tối thiểu 20 phút. Phụ huynh được khuyến khích hãy đọc sách cho con 

em hoặc đoc chung với con em mình. 

Nhóm chuyên gia cấp lớp có tự do để hình thành chính sách về bài làm ở nhà để đáp ứng 

các nhu cầu phát triển của học sinh. Nhóm này sẽ cho học sinh và phụ huynh biết bất cứ 

chính sách đặc biệt nào về bài ở nhà ngay tự đầu niên khoá. 
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Học Từ Xa 

Mọi học sinh sẽ có một chương mục trực tuyến cho các chương trình sau.  

• myON - www.myon.com. myON là một thư viện trực tuyến mà học sinh có thể 
truy cập một chuỗi các loại văn. Chúng tôi khuyến khích học sinh hãy sử dụng 
myOn như một phân đọc sách mỗi tối 20 phút.  

• IXL - www.ixl.com. IXL là một chương trình toán trực tuyến cung cấp cho học sinh 
việc thực tập TEK theo cấp lớp. 

• HISD Digital Resources– HISD cung cấp một chuỗi nguồn năng điện toán cho học 
sinh. Hãy kiểm tra nối kết sau: http://www.houstonisd.org/digitalresources 

Vui lòng liên lạc với giáo chức chính của con em về thông tin đăng nhập. 

 

THÔNG BÁO VỀ SỰ TIẾN BỘ 

Phiếu Điểm 

Phiếu điểm sẽ được gửi về nhà vào cuối chu kỳ sáu tuần. Các phiếu điểm cho biết điểm 

hạng được tích lũy từ sáu tuần lễ trước. Các giáo chức phải thường xuyên ghi nhận và 

cập nhật điểm hạng vào HISD Connect cho mọi môn học. Phụ huynh được khích lệ hãy 

kiểm điểm và theo dõi HISD Connect thường xuyên.  

Phụ huynh sẽ nhận được một mã số truy cập và thông tin đăng nhập để vào “HISD 

Connect Parent Portal” trong những tuần đầu niên khoá. Để truy cập trang này, vui lòng 

vào https://hisdconnect.houstonisd.org/public/. 

Vui lòng xem lịch học đường trên trang mạng của trường để biết ngày các phiếu điểm 

được gửi về nhà. 

Phiếu Tiến Bộ 

Phiếu tiến bộ được gửi về nhà sáu lần một năm. Chúng được gửi ra vào giữa mỗi chu kỳ 

chấm điểm sáu tuần. Mục đích của phiếu tiến bộ là để cho biết sự tiến bộ của học sinh 

đối với các mục tiêu học hành. Trong khi phiếu tiến bộ thì chưa phải là điểm hạng sau 

cùng, chúng cung cấp một dấu chỉ về sự học hành hiện thời của con em quý vị. Phụ 

huynh được mong sẽ cùng xem xét các phiếu tiến bộ này với con em mình. 

Vui lòng xem lịch học đường trên trang mạng của trường để biết ngày các phiếu tiến bộ 

được gửi về nhà. 

 

Học Sinh Dẫn Đầu Cuộc Họp 

Học sinh dẫn đầu các cuộc họp trong lục cá nguyệt mùa xuân. Đó là cơ hội để các học 

sinh chia sẻ mục tiêu, sự tiến bộ, và bài làm với phụ huynh. Giáo chức không có mặt 

trong cuộc họp này. Đây là cơ hội để học sinh đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc học 

và chia sẻ sự tiến bộ có được với phụ huynh. Học sinh chia sẻ hồ sơ IB của chúng và các 

bài làm đã hoàn tất. Các giáo chức sẽ không thể gặp để họp trong thời gian này. 

https://hisdconnect.houstonisd.org/public/
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Họp Phụ Huynh-Giáo Chức 

Phụ huynh hay giáo chức có thể yêu cầu một buổi họp phụ huynh-giáo chức vào bất cứ 

thời điểm nào trong niên khoá.  

 

ĐĂNG KÝ HỌC SINH 

Giờ Văn Phòng Đăng Ký 

Nhân viên văn phòng của chúng tôi có thể trả lời phần lớn các câu hỏi liên quan đến việc 

đăng ký học sinh. Nếu phụ huynh có câu hỏi đặc biệt với lục sự của trường, họ có thể gọi 

điện thoại hay đến gặp trong ngày học. 

Trong những giờ này, bà có thể gặp gỡ các phụ huynh trong giờ học để trả lời bất cứ câu 

hỏi nào liên quan đến việc đăng ký. Phụ huynh được khích lệ hãy gọi trước để lấy hẹn 

gặp gỡ trong những giờ này. 

Tái ghi danh Học Sinh 

Những học sinh nào sống trong khu vực của trường chúng tôi sẽ được tự động tái ghi 

danh cho niên khoá tới. Phụ huynh sẽ được yêu cầu nộp lại tờ cho biết ý định tái ghi 

danh và cung cấp giấy chứng minh cư ngụ trong khu vực của trường chúng tôi. Những 

phụ huynh nào không nộp tờ cho biết ý định tái ghi danh thì có thể bị mất chỗ học của 

con em trong niên khoá tới. 

Những gia đình nào đã di chuyển ra khỏi khu vực trong niên khoá này thì sẽ phải làm 

một đơn xin chuyển trường trong niên khoá tới tại www.hisdchoice.com. 

Học Sinh Chuyển Trường 

Những học sinh nào đã ghi danh tại trường “The School at St. George Place” theo sự 

chuyển trường sẽ được tự động tái ghi danh một khi họ nộp lại tờ giấy cho biết ý định 

này vào ngày giờ nhất định. Những phụ huynh nào không nộp tờ cho biết ý định tái ghi 

danh thì có thể bị mất chỗ học của con em trong niên khoá tới. 

Vui lòng lưu ý: 

● Những học sinh nào đi trễ quá nhiều sẽ không được tái ghi danh theo diện chuyển 

trường. 

● Những học sinh nào vắng mặt quá nhiều sẽ không được tái ghi danh theo diện 

chuyển trường 

● Những học sinh nào có quá khứ hạnh kiểm xấu sẽ không được tái ghi danh theo 

diện chuyển trường. 

 

Rút Lui Học Sinh  

Nếu phụ huynh cần phải rút lui học sinh ra khỏi trường vào giữa niên khoá, họ cần thông 

báo cho lục sự trường trong vòng 48 giờ để chuẩn bị giấy tờ thích hợp và các văn kiện.  

Muốn Lấy Giấy Tờ Học Sinh  

Nếu phụ huynh cần xin một bản sao bất cứ giấy tờ nào trong hồ sơ của con em, họ cần 

phải điền đơn xin và nộp cho nhân viên văn phòng chính. Các thỉnh cầu giấy tờ này có 

thể cần đến 48 giờ. 

http://www.hisdchoice.com/
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KỶ LUẬT  

Sự Ưng Thuận Căn Bản 

Ngay từ đầu mỗi niên khoá, các giáo chức và học sinh hợp tác để thành lập một số 

những ưng thuận căn bản về cách ứng xử trong các lãnh vực sau: 

• Lớp 

• “Pod” 

• Hành Lang 

• Nhà ăn 

• Giờ ra chơi 

• Phòng vệ sinh 

Các ưng thuận căn bản này sẽ là một hướng dẫn cho sự kỷ luật trong lớp. Khi học sinh vi 

phạm sự ưng thuận căn bản này trong lớp, giáo chức có biện pháp thích hợp. Các biện 

pháp có thể bao gồm: cảnh cáo bằng lời, giấy gửi cho phụ huynh, họp phụ huynh, viết 

bài suy tư, ăn trưa im lặng, mất ưu tiên trong lớp hay ra chơi im lặng. Thời gian của biện 

pháp này sẽ được đặt ra theo sự suy xét của giáo chức và/hoặc quản trị viên theo cấp 

lớp. Các giáo chức sử dụng các ưng thuận căn bản và hồ sơ IB để giúp hướng dẫn học 

sinh trong việc phát triển thói quen tốt. 

Hạnh Kiểm Trong Lớp 

Các giáo chức có tự do để đưa ra những mong đợi và hậu quả trong lớp mà nó sẽ tạo 

nên một môi trường dẫn đến sự học hành. Hệ thống quản lý lớp học thì độc đáo đối với 

kiểu giảng dạy và học hành của từng lớp. Các giáo chức sẽ thông tin rõ ràng về những 

mong đợi nơi các học sinh và phụ huynh ngay từ đầu niên khoá. 

Biện Pháp Kỷ Luật 

Chúng tôi đi theo các chính sách được vạch ra trong quy chế tác phong học sinh của 

HISD khi phải xác định sự trầm trọng của các vi phạm cũng như khi áp dụng các hậu 

quả. Phụ huynh sẽ được cung cấp thông tin trên giấy bất cứ khi nào có sự vi phạm ở mức 

độ III. 

 

 

CHÍNH SÁCH Ở NHÀ ĂN 

Giao Bữa Ăn Trưa 

Các bữa ăn trưa được phụ huynh đem đến trường thì có thể giao cho văn phòng chính 

trước 9g30 sáng. Vui lòng biết chắc là hộp thức ăn của học sinh được ghi tên và giao 

đúng giờ. Sẽ không chấp nhận thức ăn được giao trễ. 

 

Ăn Sáng 
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Mọi học sinh HISD được cung cấp bữa ăn sáng miễn phí. Bữa sáng được dọn ra trong lớp 

cho mọi học sinh. Bữa sáng được dọn ra từ 7g20 – 7g45. Những học sinh nào muốn ăn 

sáng trong trường thì phải đến trường lúc 7g30.  

Thông Tin về Bữa Trưa 

Những học sinh nào không mang theo thức ăn trưa thì được cung cấp bữa trưa trong nhà 

ăn của trường. 

  

MỪNG SINH NHẬT 

“Birthday Boosters” 

Phụ huynh có thể mua “Birthday Booster” từ PTO để mừng sinh nhật của con em. Với 

$10, quý vị có thể mua một bao các dấu hiệu gồm tên học sinh được trưng bày trong 

ngày đặc biệt này. Thêm $15, tổ chức PTO sẽ giao một gói quà đến lớp của học sinh này. 

Hội PTO đòi phải thông báo tối thiểu 48 giờ. Thông tin này có thể tìm thấy trong trang 

mạng PTO của trường chúng tôi: http://sgppto.com.  

Ăn Mừng Trong Lớp 

Vui lòng liên lạc trước với giáo chức của con em về thời gian và cách ăn mừng trong lớp. 

Các giáo chức được phép quyết định cách mừng sinh nhật trong lớp của họ. Nếu kẹo 

bánh được cung cấp, các thứ này phải được mua ở tiệm. 

 

KỸ THUẬT 

Điện Thoại Di Động 

Học sinh không được phép mang điện thoại di động hay các máy liên lạc khác khi ở trong 

trường. Những học sinh nào bị bắt gặp dùng điện thoại đi động hay máy liên lạc khác khi 

ở trong trường thì có thể bị tịch thu máy và giao cho ban quản trị học đường. Học sinh sẽ 

phải trả $15 lệ phí để lấy lại các máy này. Những học sinh nào cần liên lạc với cha mẹ vì 

lý do thích hợp sẽ được phép dùng điện thoại của trường. 

Những học sinh nào vi phạm chính sách này ba lần sẽ không được phép lấy lại máy cho 

đến cuối niên khoá. Các máy sẽ được cất giữ trong trường cách an toàn cho đến cuối 

niên khoá.  

Chính Sách BYOD 

Các giáo chức thường xếp đặt một ngày “Bring Your Own Device” (BYOD) trong lớp. Mục 

đích của BYOD là đem cho học sinh cơ hội thi hành sự nghiên cứu khi nối với IB qua dụng 

cụ cá nhân. 

Học sinh được phép mang vào máy iPads, tablets, hay laptops trong ngày BYOD. Học 

sinh không được phép sử dụng máy điện thoại di động trong ngày BYOD.  

Học sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về máy móc đem vào trường. 

http://sgppto.com/
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Những Mong Đợi 

Bất cứ ai mang vật dụng điện tử các nhân vào trường thì phải chịu trách nhiệm về dụng 

cụ này. Trường “The School at St. George Place” sẽ không chịu trách nhiệm vì mất mát, 

bị ăn cắp hay bị hư hại, và đó là trách nhiệm học sinh phải gìn giữ vật dụng của mình khi 

trên bất động sản nhà trường.  

1. Các vật dụng bị mất/bị ăn cắp phải báo cáo cho hiệu trưởng Dave Wheat của 

trường “The School at St. George Place”. 

2. Trường “The School at St. George Place” không chịu trách nhiệm bất cứ việc bảo 

trì, sửa chữa, hay hư hại các dụng cụ di động cá nhân.  

3. Một dụng cụ cá nhân của học sinh chỉ có thể nối vào mạng “HISD - Guest” được 

ấn định. Không có trường hợp nào một dụng cụ cá nhân có thể nối vào mạng 

“Secure”. 

4. Trường “The School at St. George Place” không cung cấp và cũng không chịu trách 

nhiệm về nhu liệu có trong dụng cụ cá nhân. Điều này bao gồm nhưng không chỉ 

có các ứng dụng và hệ điều hành. 

5. Bất cứ khi nào có thể, một bộ phận chống vi-rút phải được thiết lập trong các 

dụng cụ riêng. Đề nghị rằng nhu liệu này được cập nhật thường xuyên để bảo vệ 

dụng cụ khỏi bị tấn công bởi các vi-rút và nhu liệu độc hại.  

6. Ban quản trị, nhân viên trường “The School at St. George Place” có quyền không 

coh truy nhập vào hệ “HISD-Guest”.  

7. Khi sử dụng hệ “HISD-Guest” thì đừng mong đợi quyền riêng tư. Khu học chánh 

không chịu trách nhiệm về sự riêng tư hay an ninh của bất cứ dữ kiện nào được 

lưu trữ hay phóng đi bởi bất cứ dụng cụ riêng tư nào.  

8. Mọi cảnh báo âm thanh trong các dụng cụ riêng tư thì phải đặt vào tình trạng “im 

lặng”. 

9. Ban giảng huấn và/hoặc nhân viên học khu có thể cắt đứt sự truy nhập vào hệ 

thống và internet và thu hồi quyền sử dụng máy riêng tư này trong trường vào bất 

cứ lúc nào nếu được xác định rằng người sử dụng có sinh hoạt bất hợp pháp hay vi 

phạm đến chính sách Sử Dụng hoặc tác phong học sinh. 

*Nếu một dụng cụ cá biệt được nối vào hệ điện thoại công cộng hay các hệ thống khác 

ngoài sự kiểm soát của HISD, HISD không chịu trách nhiệm việc tuân theo CIPA, tuy 

nhiên học sinh sẽ phải tuân theo các hướng dẫn của tác phong học sinh. 

 

Thời Gian và Địa Điểm Sử Dụng Vật Dụng 

Các giáo chức trong lớp sẽ cho học sinh biết khi nào thích hợp để dùng dụng cụ này để 

học hành mà đã được giáo chức đồng ý. 

Học sinh không được dùng máy cá nhân trong những thời gian sau đây, trừ khi họ được 

phép của nhân viên trường: 

● Đến trường 

● Trong thời gian ra về 

● Ăn trưa 

● Lúc ra chơi  
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VẬT LIỆU VÀ ĐỒ TIẾP TẾ 

Vật Liệu Trong Lớp 

Các học cụ lớp có thể đặt mua hay mua từ PTO của trường. Vào mùa xuân hàng năm, 

phụ huynh có cơ hội để đặt mua học cụ cho niên khoá tới. Vào tháng Tám, chỉ có một số 

giới hạn các học cụ để bán. Một danh sách các học cụ cần cho từng lớp sẽ được cung cấp 

cho những phụ huynh nào muốn mua đồ tiếp tế ở bên ngoài. Vui lòng để ý là một số học 

cụ có thể hư hao, như bút mực và bút chì, thì không đủ cho cả niên khoá. 

Mất và Tìm Thấy 

Nếu con em quý vị bị mất một đồ vật trong ngày học, vui lòng kiểm điểm trong khu vực 

“lost and found” gần nhà ăn. Hầu hết các đồ dùng bị bỏ quên khi ăn trưa hay khi ra chơi 

đều được đưa vào chỗ này. Vào cuối tháng, các đồ dùng không ai nhận sẽ được cho đi. 

Để tránh đánh mất đồ vật, vui lòng ghi tên học sinh trên các áo khoác, áo lạnh, hộp 

đựng thức ăn, và chai nước. 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ SINH HOẠT NGOẠI KHÓA 

“No Place for Hate” (nơi không hận thù) 

Ngoài việc bảo vệ học sinh khỏi bị ức hiếp qua Tác Phong Học Sinh HISD, trường “The 

School at St. George Place” là một trường không hận thù. Khởi xướng “No Place for 

Hate”® đem cho các nhà giáo dục và học sinh các nguồn năng để bảo đảm rằng giáo dục 

đa dạng và chống với xu hướng là phần căn bản của học trình. “No Place for Hate”® còn 

giúp thiết lập và duy trì môi trường học đường kiêm gồm, là nơi mọi học sinh cảm thấy 

có giá trị và có cơ hội để thành công bởi đề cao sự tôn trọng những dị biệt cá nhân trong 

khi từ chối sự tin tưởng mù quáng và thành kiến. Được phát động trong trường năm 

2001, khởi xướng phổ thông này đã được quý trọng bởi hàng trăm học đường trong toàn 

vùng Tây Nam, gồm nhiều trường trong các khu vực Houston, San Antonio/Central Texas 

và El Paso.  

“Dragons After School” 

“Dragons After School” cung cấp sự chăm sóc sau khi tan học cho học sinh từ K-5 có cha 

mẹ phải đi làm cho đến 6g30 hàng ngày. Vui lòng vào trang mạng “Dragons After 

School” để biết chi tiết về chương trình và ghi danh. 

Trang mạng “Dragons After School”:  

http://www.houstonisd.org/domain/43746 

 

Phụ huynh/giám hộ sẽ được thông báo về chính sách mới hay những thay đổi 

xảy ra trong niên khoá. Vui lòng thường xuyên vào trang mạng của chúng tôi. 

http://www.houstonisd.org/domain/43746

