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Ghi Danh 
Học sinh sẽ được chấp nhận vào trường dựa trên số lượng chỗ trống còn lại. 
 
Cam Kết về Thời Gian 
Là một chương trình của học khu, chúng tôi có hai yêu cầu chính về thời gian: 

• Chúng tôi được yêu cầu phải xây dựng một Bản Kế Hoạch Học Tập của Học Sinh (WSLP) bao gồm 
số giờ học hàng tuần dự kiến. WSLP là một tài liệu mềm dẻo cần được linh hoạt và điều chỉnh 
thường xuyên để phản ánh quá trình học tập hiện tại của con em quý vị. 

• Học sinh và gia đình phải liên lạc hàng tuần với nhân viên của chúng tôi và tổ chức đánh giá tiến 
bộ hàng tháng với một cố vấn là giáo viên. 

o Liên lạc hàng tuần là một yêu cầu của tiểu bang để đảm bảo chương trình hợp tác gia 
đình này sẽ duy trì liên lạc với gia đình và lấy được nguồn kinh phí cho các học sinh tích 
cực ghi danh. 

o Đánh giá tiến bộ hàng tháng là cơ hội để các gia đình chia sẻ những gì họ đang làm, thảo 
luận ý kiến với cố vấn giáo viên của trẻ và nhận được sự hỗ trợ, nếu cần. Buổi đánh giá 
này là cơ hội để chúng tôi thực hiện các điều chỉnh đối với WSLP. 

Những lần kiểm tra hàng tuần hay đánh giá tiến độ hàng tháng đều không phải là thời điểm chúng tôi 
thắc mắc, phán xét hay tìm kiếm những thiếu sót cần được khắc phục. Thay vào đó, đây là lúc để suy 
ngẫm, chia sẻ và tôn vinh công việc khó khăn mà quý vị đang làm, và thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối 
với kế hoạch khi cần thiết/mong muốn. Chúng tôi muốn rằng hầu hết những điều này sẽ xảy ra trực tiếp, 
nhưng vẫn có thể thực hiện các thỏa thuận khác nếu có/khi cần thiết. 

Cam Kết Tại Cơ Sở 
Chương trình này được thiết kế để bổ sung cho việc giảng dạy tại nhà, do đó, phần lớn thời gian cần 
được tập trung vào việc học tập bên ngoài cơ sở nhà trường. Gia đình sẽ nhận được các khóa học nào 
cần ghi danh và do đó sẽ quyết định lịch biểu học tập của học sinh. Chúng tôi hy vọng sẽ có 1-4 lớp học 
cho học sinh nhỏ nhất và 1-6 lớp học cho học sinh trung cấp để duy trì sự cân bằng mong muốn của gia 
đình cho việc giảng dạy tại nhà. Hy vọng của chúng tôi là các gia đình sẽ không cảm thấy rằng họ cần 
phải có mặt tại khuôn viên trường nhiều hơn họ muốn, đồng thời duy trì một cộng đồng nhà trường cởi 
mở, có thể tiếp cận. 
Cha mẹ, người giám hộ trưởng thành hoặc người được chỉ định phải có mặt tại chỗ cùng với mỗi học 
sinh dưới 11 tuổi trong các lớp học Ignite. Chúng tôi nhận thấy điều này không phải lúc nào cũng khả dĩ 
cho các gia đình. Vui lòng liên hệ với trường nếu quý vị cần nhờ một người khác ngoài cha/mẹ hoặc 
người giám hộ có mặt tại chỗ. Chúng tôi sẽ làm việc với các gia đình theo từng trường hợp. 
Đánh Giá 
Luật pháp tiểu bang yêu cầu tất cả học sinh phải được đánh giá, ngay cả những em đang được giảng dạy 
tại nhà (vui lòng xem RCW 28A.200.010). Hiện có một số lựa chọn cho bài đánh giá. Chúng tôi có thể hỗ 
trợ quý vị về việc này. Các học sinh đã ghi danh IFA trong hơn 80 giờ mỗi tháng trong bất kỳ tháng nào 
đã cho đều bắt buộc phải thực hiện bài đánh giá tiểu bang này (SBAC). 

Cẩm Nang Học Sinh 
Cẩm Nang Học Sinh chứa thông tin thiết yếu gắn liền với các quy tắc, yêu cầu của chương trình và Bản 
Kế Hoạch Học Tập của Học Sinh. Tài liệu này phải được tất cả các cả học sinh và cha mẹ/người giám hộ 

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.200.010


xem xét và hiểu rõ. Chúng tôi sẽ cung cấp quyền truy cập vào cẩm nang đã được sửa đổi, cập nhật của 
năm học hiện tại cho tất cả các gia đình trước ngày đầu tiên đến trường và sẽ có sẵn để tải xuống từ 
trang web của nhà trường trong suốt năm học. 
 
Tuyên Bố Không Phân Biệt Đối Xử/Cơ Hội Giáo Dục Bình Đẳng 
Sở Học Chánh North Thurston sẽ cung cấp cơ hội và việc đối xử trong giáo dục bình đẳng cho tất cả các 
học sinh về mọi khía cạnh của chương trình học tập và hoạt động mà không liên quan đến chủng tộc, tín 
ngưỡng, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tuổi tác hoặc tình trạng cựu chiến binh hay quân nhân, 
định hướng tính dục, biểu hiện hoặc bản dạng giới tính, sự hiện diện của bất kỳ khuyết tật về cảm giác 
hoặc thể chất hoặc tinh thần hoặc việc sử dụng chó dẫn đường đã được đào tạo hay động vật phục vụ 
bởi một người khuyết tật, cũng như cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng tới tổ chức Boy Scouts và các 
nhóm thanh niên được chỉ định khác. Các chương trình của học khu sẽ không có tình trạng quấy rối tình 
dục hoặc quấy rối khác dựa trên bất kỳ tình trạng nào được bảo vệ theo chính sách này 

Giảng Dạy Tại Nhà so với Trải Nghiệm Học Tập Thay Thế (ALE) 
Phù hợp với Các Tiêu Chuẩn Thực Hiện Kinh Nghiệm Học Tập Thay Thế, tham chiếu WAC 392-550, trước 
khi ghi danh cha/mẹ hoặc người giám hộ sẽ được cung cấp tài liệu chứng thực về việc hiểu rõ sự khác 
biệt giữa Giảng Dạy Tại Nhà và Trải Nghiệm Học Tập Thay Thế (ALE). Được cung cấp trên biểu mẫu này là 
bản tóm tắt và mô tả tường thuật về sự khác biệt giữa Giảng Dạy Tại Nhà và ALE. Vui lòng đọc các mô tả 
này và liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào. 
 

Giảng Dạy Tại Nhà 
• Được cung cấp bởi cha/mẹ hoặc người giám hộ như được cho phép theo RCW 28A.200 và 

28A.225.010. 
• Học sinh không được ghi danh vào nền giáo dục công. 
• 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 bài đánh giá. 
• Trường công lập không có nghĩa vụ phải cung cấp hướng dẫn hoặc tài liệu giảng dạy, hoặc giám 

sát việc học tập của học sinh. 

Trải Nghiệm Học Tập Thay Thế tại Ignite Family Academy 
• Được cho phép theo WAC 392-550. 
• Học sinh được ghi danh vào nền giáo dục công hoặc toàn thời gian hoặc bán thời gian. 
• Học sinh phải tuân thủ các quy tắc và quy định quản lý học sinh của trường công bao gồm các 

yêu cầu về khóa học, tốt nghiệp và bài đánh giá cho tất cả các phần của ALE. 
• Trải Nghiệm Học Tập sẽ được: 

• Giám sát, theo dõi, đánh giá và được thẩm định bởi nhân viên được chứng nhận. 
• Được cung cấp thông qua Bản Kế Hoạch Học Tập của Học Sinh. 
• Cung cấp toàn bộ hoặc một phần bên ngoài lớp học thông thường. 

Ghi Danh Bán Thời Gian của Học Sinh Được Giảng Dạy Tại Nhà 
Học sinh tiếp nhận giảng dạy tại nhà có thể ghi danh vào các chương trình của trường công lập, bao gồm 
các chương trình ALE trên cơ sở bán thời gian và giữ lại tình trạng giảng dạy tại nhà của mình. Trong 
trường hợp ghi danh bán thời gian tại ALE, học sinh sẽ cần tuân thủ các yêu cầu của Bản Kế Hoạch Học 
Tập của Học Sinh (WSLP) ALE, nhưng không cần phải tham gia các bài đánh giá của tiểu bang (nếu đã ghi 
danh 80 giờ trở xuống mỗi tháng cho mỗi WSLP) hoặc đáp ứng được các yêu cầu tốt nghiệp của tiểu 
bang. 
Tôi đã đọc các mô tả về giảng dạy tại nhà và trải nghiệm học tập thay thế được cung cấp và tôi hiểu sự 
khác biệt giữa giảng dạy tại nhà và chương trình trải nghiệm học tập thay thế mà con tôi đang ghi danh. 
Bằng cách ký tên dưới đây, tôi xác minh rằng tôi đã đọc và đồng ý với các tuyên bố Trước Khi Chấp Nhận 
của Học Viện Ignite Family được liệt kê ở trên. 



 
Tên Học Sinh (chữ in hoa): ____________________________________ Ngày: _______________  
 
Tên Cha/Mẹ (chữ in hoa): ____________________________________ 
 
Chữ ký Cha/Mẹ: ____________________________________________________________ 
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