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TIÊU CHÍ THAM GIA 
Học sinh sẽ được chấp nhận tham gia dựa trên cơ sở chỗ trống có sẵn. Ưu tiên cho học sinh Trường Công North 
Thurston (NTPS). 
 
Toàn bộ học sinh Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở phải được giám sát toàn thời gian bởi người lớn là phụ huynh, người 
giám hộ hoặc người được gia đình chỉ định trong quá trình hướng dẫn trong ngày học và các hoạt động học tập. 
(Khoảng 6-7 giờ mỗi ngày). Học sinh Trung Học Phổ Thông (HS) cũng có thể yêu cầu người lớn giám sát để đạt được 
thành công. Nếu vậy, sự giám sát này phải được phụ huynh, người giám hộ hoặc người được gia đình chỉ định thực 
hiện. 
 
Học sinh phải có webcam và micrô âm thanh để tham gia và tương tác trong các lớp học trực tiếp, trực tuyến. 
 
Tiến bộ học tập thành công liên quan trực tiếp đến việc tham gia đều đặn, hàng ngày. Học Viện Trực Tuyến Summit 
(SVA) sẽ theo dõi việc tham gia học tập bắt buộc trong suốt cả năm học thông qua việc hoàn thành và ghi lại các 
tương tác hàng tuần giữa học sinh và giáo viên. Tất cả các học sinh sẽ có thể hoàn thành các tương tác cần thiết với 
giáo viên thông qua các phương tiện kỹ thuật số như điện thoại, email, lớp học trực tuyến, nhắn tin, v.v. Tất cả các 
học sinh được yêu cầu tham gia các lớp học kỹ thuật số đồng bộ do giáo viên chỉ định hàng tuần như một phần trong 
yêu cầu tham gia của học sinh đó. 
 
Các đường dây liên lạc mở là điều cần thiết để đạt được thành công trong một trường học trực tuyến. Học sinh và 
phụ huynh phải có khả năng phản hồi lại tất cả các thông tin liên lạc do giáo viên và nhà trường yêu cầu. Tất cả học 
sinh và phụ huynh phải tham gia các hội nghị tiến bộ bắt buộc, đã được lên lịch trước của giáo viên. Trong thời gian 
tham gia phải có máy tính hỗ trợ kết nối Internet. 
 
Học sinh phải tham gia vào tất cả các bài đánh giá bắt buộc của tiểu bang, học khu và nhà trường. Phụ huynh/người 
giám hộ được yêu cầu phải đưa đón học sinh đến các địa điểm kiểm tra của học khu và đưa học sinh trở về. 
 
YÊU CẦU VỀ SỰ TIẾN BỘ ĐẠT YÊU CẦU VÀ NỘI QUY CỦA NHÀ TRƯỜNG 
Luật Trải Nghiệm Học Tập Thay Thế yêu cầu giáo viên đánh giá sự tiến bộ của tất cả học sinh mỗi tháng và báo cáo sự 
tiến bộ của tất cả các học sinh phù hợp với mục đích và mục tiêu thực hiện của kế hoạch học tập của học sinh. Nếu 
một học sinh không đạt được tiến bộ đáng kể, một kế hoạch can thiệp sẽ được phát triển. Nếu học sinh nhận được ba 
lần đánh giá tiến bộ hàng tháng không đạt yêu cầu như đã được xác định trong sổ tay học sinh và kế hoạch học tập 
của học sinh, cùng với việc không tuân thủ các biện pháp can thiệp và hỗ trợ bắt buộc do nhà trường cung cấp, học 
sinh sẽ có thể bị cho nghỉ học. 
 
Sổ Tay Học Sinh chứa các thông tin cần thiết gắn liền với các quy tắc, yêu cầu của chương trình và Văn Bản Kế Hoạch 
Học Tập Của Học Sinh. Tất cả học sinh và phụ huynh/người giám hộ phải đọc và hiểu rõ tài liệu này. Tất cả các gia đình 
sẽ có thể truy cập vào sổ tay được cập nhật, sửa đổi cho năm học hiện tại trước ngày khai giảng và sẽ có sẵn để tải 
xuống từ trang web của nhà trường trong suốt năm học. 
 



TUYÊN BỐ VỀ CƠ HỘI GIÁO DỤC KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ/ CÔNG BẰNG 
Trường Công North Thurston sẽ cung cấp cơ hội giáo dục và đối xử công bằng cho tất cả các học sinh trong tất cả các 
khía cạnh của chương trình học tập và hoạt động mà không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, nguồn gốc quốc 
gia, giới tính, tuổi tác, trạng thái cựu binh hoặc quân đội, xu hướng tình dục, biểu hiện giới tính hoặc bản dạng giới, 
tình trạng khuyết tật về giác quan hoặc thể chất hoặc tinh thần, hoặc người khuyết tật sử dụng chó dẫn đường đã 
được huấn luyện hoặc động vật dịch vụ, và cung cấp quyền tiếp cận công bằng cho nhóm Hướng Đạo Sinh và các 
nhóm thanh thiếu niên được chỉ định khác. Các chương trình của học khu sẽ không có tình trạng quấy rối tình dục 
hoặc các loại quấy rối khác căn cứ theo mọi tình trạng được bảo vệ theo chính sách này 
 
HỌC TẬP TẠI NHÀ so với TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP THAY THẾ  

Theo các Tiêu Chuẩn Thực Hiện Trải Nghiệm Học Tập Thay Thế, tài liệu tham khảo WAC 392-121-182 (6)(j)(ii), trước 
khi ghi danh (các) phụ huynh hoặc người giám hộ phải được cung cấp, và ký tên vào, các tài liệu cung cấp sự hiểu biết 
về sự khác nhau giữa học tập tại nhà và tham gia vào trải nghiệm học tập thay thế (ALE). 

 

Học Tập Tại Nhà 

Được phụ huynh hoặc người giám hộ cung cấp như đã được cấp phép theo RCW 28A.200 và 28A.225.010. 

● Học sinh không tham gia vào chương trình giáo dục công lập.  
● Học sinh không phải tuân theo các quy tắc và quy định quản lý các trường công lập, bao gồm các yêu cầu về 

khóa học, tốt nghiệp và đánh giá. 
● Trường công lập không có nghĩa vụ phải cung cấp việc giảng dạy hoặc tài liệu học tập, hoặc giám sát việc học 

của học sinh. 

Trải Nghiệm Học Tập Thay Thế - Học Viện Trực Tuyến Summit 

● Được cấp phép theo WAC 392-121-182 
● Học sinh tham gia vào chương trình giáo dục công lập toàn thời gian hoặc bán thời gian. 
● Học sinh phải tuân theo các quy tắc và quy định quản lý các trường công lập, bao gồm các yêu cầu về khóa 

học, tốt nghiệp và đánh giá cho tất cả các phần của Trải Nghiệm Học Tập Thay Thế (ALE). 
● Trải nghiệm học tập là: 

○ Được giám sát, theo dõi và đánh giá bởi nhân viên có chứng chỉ.  
○ Được cung cấp thông qua một kế hoạch học tập bằng văn bản cho học sinh. 
○ Được cung cấp toàn bộ, hoặc một phần ngoài lớp học thông thường. 

Tôi đã đọc các mô tả về học tập tại nhà và trải nghiệm học tập thay thế được cung cấp và tôi hiểu sự khác biệt giữa 
học tập tại nhà và chương trình trải nghiệm học tập thay thế mà con tôi đang đăng ký. Bằng cách ký tên dưới đây, tôi 
xác nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý với các tuyên bố Chấp Thuận Trước về Học Viện Trực Tuyến Summit được liệt kê ở 
trên. 
 

Tên Học Sinh (Viết In):____________________________________Ngày:  _______________ 

Tên Phụ Huynh (Viết In): ________________________________________ 

Chữ Ký của Phụ Huynh:  ____________________________________________________________ 


