
  

 

2019-2020 
Cẩm	nang	cho	Phụ	Huynh/Giám		

Hộ 

Học Khu Thống Nhất San Diego 

VP Extended Learning Opportunities 

2441 Cardinal Lane, Bldg. A 

San Diego, CA 92123  



2 

 

LỜI	GIỚI	THIỆU	
Hân hoan chào đón quý vị đến với Chương trình Ngày Học Dài của PrimeTime 
thuộc Học Khu Thống Nhất San Diego. Chương Trình PrimeTime cung cấp cho 
các học sinh ểu học và trung học đệ nhất cấp một môi trường khuyến khích 
tham gia  vào việc học tập và vui nhộn truớc và/hay sau giờ học. Phụ huynh/
Giám hộ sẽ cảm thấy yên tâm khi biết con em mình đang tham gia vào những 
sinh hoạt giáo dục phong phú, cùng lúc hòa nhập với những bạn đồng lứa trong 
một khung cảnh an toàn về mặt thể chất lẫn nh thần. Các dịch vụ PrimeTime 
đuợc cung cấp miễn phí cho các gia đình tham gia. 

 
Cuốn cẩm nang này là một bảng huớng dẫn để hiểu về những chính sách và 
những thủ tục của Chương Trình PrimeTime. Xin hãy đọc kỹ và cất ở một nơi 
thuận ện để tham khảo khi cần trong suốt niên học. Là phụ huynh của một học 
sinh đuợc ghi danh học trong Chương Trình PrimeTime, sự tham gia của quý vị 
rất là quí báu. Bất cứ sự đóng góp ý kiến, thời gian, tài năng và/hoặc vật liệu nào 
tuy không đòi hỏi nhưng đều rất đuợc hoan nghênh.  
 

Để thông n cho quý vị, các tờ nguyệt san và các lịch trình của những sinh hoạt 
và sự kiện sẽ đuợc phân phối và yết thị trên Bảng Tin Dành Riêng cho Phụ Huynh 
và Giám Hộ của PrimeTime. Nếu quý vị có những câu hỏi nào khác, xin hãy gọi 
cho nguời phụ trách chương trình  

 

MÔ	TẢ	CHƯƠNG	TRÌNH	
Chương Trình PrimeTime được thiết kế và điều hành bởi một số người có kinh 
nghiệm về phát triển trẻ em, giáo dục và lãnh đạo tuổi trẻ. Các nhân viên của 
chương trình làm việc sát cánh với các nhân viên của truờng, các giáo viên đứng 

lớp và hiệu truởng.  

  
Chương Trình PrimeTime đuợc điều khiển bởi từng truờng hoặc các cộng sự viên 
trong cộng đồng.  PrimeTime luôn hợp tác với những cơ quan trong cộng đồng, 
những công sở công cộng, và những nh nguyện viên để cung cấp một số lớn 
các nguồn giúp đỡ.   

 
Chương Trình PrimeTime đuợc thiết kế để tạo sự hăng hái trong việc học tập và 
xây dựng các kỹ năng trong các lãnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ 
thuật và toán.  Những sinh hoạt này rất vui nhộn, thử thách và phát triển thích 
hợp cho các học sinh tham gia vào trong chương trình. PrimeTime đuợc thiết lập 
trong các lớp học, các lớp thực tập vi nh, các phòng đa công dụng và các hội 

truờng của truờng học, nơi mà các học sinh cảm thấy an toàn và thoải mái. 
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SỰ	THAM	GIA	CỦA	HỌC	SINH	(GHI	DANH)	
Các mẫu đơn ghi danh học sinh vào chương trình PrimeTime phải đuợc hoàn tất 
và có chữ ký của phụ huynh/giám hộ truớc khi học sinh đuợc phép tham gia vào 
chương trình.  Phụ huynh/giám hộ phải có trách nhiệm cập nhật hóa tất cả các 

thông n thích đáng, nếu không sẽ bị loại ra khỏi chương trình. 

 
TỶ	SỐ	HỌC	SINH/NHÂN	VIÊN	
Tỷ số học sinh so với nhân viên là 20 trên 1 tại mọi truờng . 
 
GIỜ	HOẠT	ĐỘNG	CỦA	CHƯƠNG	TRÌNH	
Chương Trình PrimeTime hoạt động mỗi ngày khi truờng mở cửa. Xin hãy 

gặp nguời phụ trách chương trình để biết chi ết chính xác về thời khóa 

biểu của truờng và để nhận được lịch sinh hoạt về những ngày nghỉ lễ, 

những ngày học ngắn và những ngày truờng đóng cửa. Chương Trình 

PrimeTime không hoạt động trong những ngày truờng đóng cửa. 

 Có chương trình PrimeTime truớc giờ học tại phần đông các truờng 

nhưng không phải tại mọi truờng và giờ bắt đầu hoạt động là tùy theo 

mỗi truờng.  Các chương trình hoạt động truớc giờ học kéo dài tối thiểu 

là 90 phút. 

 Tất cả những nơi có chương trình PrimeTime sau giờ học bắt đầu hoạt động 
sau khi truờng tan học và mở cửa ít nhất đến 6:00 chiều mỗi ngày và tối 
thiểu là 15 giờ mỗi tuần. 

 
SỰ	YỂM	TRỢ	VIỆC	HỌC	TẬP	VÀ	CÁC	SINH	HOẠT	PHONG	PHÚ	
Sự yểm trợ việc học tập đuợc cung cấp để khuyến khích sự hăng say học tập và 

để nâng cao các kỹ năng trong các lãnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, 

nghệ thuật và toán trong khuôn khổ của các cốt lõi chung. Các hiệu truởng làm 

việc sát cánh với những cộng sự viên trong cộng đồng và những nguời lãnh đạo 

của chương trình để nhận diện các giáo viên có bằng cấp và để bảo đảm các 

sinh hoạt phải bổ sung cho chương trình giảng dạy hàng ngày của truờng.  Đây 

là điều cốt yếu để cung cấp một kinh nghiệm học tập toàn diện cho mỗi học 

sinh. 

Mặc dù nhân viên của chương trình có thể giúp đỡ bài vở hàng ngày, các thành 
viên trong gia đình cũng nên kiểm soát lại bài làm ở nhà của con em để xem 
chúng có được hoàn tất đầy đủ và chính xác không vì các em có thể không có đủ 
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thì giờ để hoàn tất bài vở về nhà; PrimeTime không phải là một chương trình giúp 
hoàn tất bài tập về nhà. 
 
PrimeTime cho phép học sinh tham gia vào một loạt các sinh hoạt phong phú có cấu 
trúc với bạn bè và trẻ đồng lứa bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, 
toán, nhạc cụ, nhảy múa, viết và trình diễn kịch nghệ, thể thao và các trò chơi có 

nh cách giáo dục và hợp tác. 

 
BỮA	ĂN	NHẸ/DINH	DUỠNG*	
Học sinh đuợc cung cấp một bữa ăn trưa nhẹ hoặc miễn phí. Nếu con em quý vị có 
bất cứ những kiêng cử hoặc dị ứng nào thì xin điền mẫu đơn Báo cáo Y tế để Yêu 
cầu Thức Ăn Đặc biệt và/hay Hỗ trợ thuận ện (Medical Statement to Request 
Special Meals and/or Accommoda ons) có sẵn nơi nguời phụ trách chương trình 
PrimeTime. Mọi yêu cầu phải đuợc căn cứ trên các nhu cầu y tế và sẽ đuợc xem xét 
bởi nguời chuyên gia dinh duỡng phụ trách việc phát triển các thực đơn của học 

khu. 

 
CÁC	CHÍNH	SÁCH	VÀ	THỦ	TỤC	VỀ	SỰ	CÓ	MẶT	
Chiếu theo điều khoản 8483(a)(1) của Đạo Luật Giáo Dục California mà đã cung cấp 
tài khoản cho chương trình PrimeTime, học sinh phải có mặt đủ số giờ đuợc quy 
định ở chương trình truớc và/hay sau giờ học mỗi ngày trong tất cả các giờ học 
cung cấp. Những học sinh nào không có mặt đều đặn có thể bị loại ra khỏi chương 
trình.  Uu ên đuợc dành cho những học sinh tham gia hàng ngày vào chương trình. 
 
CHÍNH	SÁCH	CỦA	CHƯƠNG	TRÌNH	TRUỚC	GIỜ	HỌC	
Các học sinh tham gia vào chương trình truớc giờ học phải đuợc phụ huynh/giám 
hộ ký vào, ngoại trừ truờng hợp các học sinh nào vẫn thuờng đi bộ hay đi bằng xe 
buýt đến truờng. Mỗi ngày, học sinh phải có mặt đủ số giờ đã đuợc ấn định trừ phi 
đến trễ theo Chính Sách Đến Học Trễ của Chương Trình Truớc Giờ Học. Mọi học 
sinh tham gia chương trình truớc giờ học phải có một Mẫu Đơn Xin Đến Học Trễ 
Chương Trình lưu trữ trong hồ sơ tại trường.    
 
Các học sinh không tham gia hàng ngày vào chương trình truớc giờ học, tối thiểu 
50% số giờ của chương trình mỗi ngày, có thể bị loại ra khỏi chương trình. Uu ên 
đuợc dành cho những học sinh tham gia hàng ngày vào chương trình. 

 

 

 
Một đứa trẻ có thể đuợc cho ra về sớm từ chương trình PrimeTime sau giờ học 
truớc khi chương trình chấm dứt vì những lý do như: 
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 Chương trình song song (như dạy kèm, thể thao, v.v...) 

 Các truờng hợp khẩn cấp trong gia đình /các nhiệm vụ gia đình  

 Các cuộc hẹn khám bệnh/các truờng hợp khẩn cấp 

 Vận chuyển 

 Các điều kiện thời ết 
 

Những lý do này có thể được bỏ qua, tuy nhiên, nguồn tài trợ có thể gặp trở ngại 

nếu ếp tục không đi học đủ giờ sau khi đã bị cắt giảm 50%. 

 
CHÍNH	SÁCH	CỦA	CHƯƠNG	TRÌNH	SAU	GIỜ	HỌC	
Phụ huynh/giám hộ phải có trách nhiệm thông báo cho nguời phụ trách chương 
trình nếu con em sẽ vắng mặt. Nếu trẻ đã đuợc sắp xếp để tham dự và không trình 
diện với chương trình, nhân viên của chương trình sẽ cố gắng hết sức để kiểm 
chứng sự vắng mặt với nhân viên nhà truờng và/hoặc liên lạc với phụ huynh/giám 
hộ.   
 
Các học sinh tham gia vào chương trình sau giờ học phải do phụ huynh/giám hộ 
hoặc một nguời lớn đuợc ủy quyền ký để ra về, trừ các học sinh nào vẫn thuờng đi 
bộ hoặc xe buýt về nhà. Mỗi ngày, học sinh phải có mặt đủ số giờ đã đuợc ấn định 
trừ phi đuợc ra về sớm theo Chính Sách Ra Về Sớm của Chương Trình Sau Giờ Học. 
Mọi học sinh tham gia vào chương trình sau giờ học phải đã hoàn tất và lưu trữ 
trong hồ sơ trường Mẫu Đơn Xin Ra Về Sớm Chương Trình Sau Giờ Học (A er 
School Early Release Form). 

 
Các học sinh không tham gia hàng ngày vào chương trình truớc giờ học, trong tối 
thiểu 50% số giờ của chương trình mỗi ngày, có thể bị loại ra khỏi chương trình. Ưu 

ên đuợc dành riêng cho những học sinh nào tham gia hàng ngày vào chương trình. 

 
Một đứa trẻ có thể đuợc cho ra về sớm từ chương trình PrimeTime sau giờ học 

truớc giờ chấm dứt của chương trình vì những lý do như: 

 Chương trình song song (như dạy kèm, thể thao, v.v...) 

 Các truờng hợp khẩn cấp trong gia đình /các nhiệm vụ gia đình 

 Các cuộc hẹn khám bệnh/các truờng hợp khẩn cấp 

 Vận chuyển 

 Các điều kiện thời ết  

 
SỰ	ỦY	QUYỀN	ĐÓN	RUỚC	
Nếu một ai khác hơn là phụ huynh chăm nom hay phụ huynh hợp pháp sẽ rước đứa 
trẻ từ chương trình này, thì tên của họ là một người liên lạc trong trường hợp khẩn 
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cấp phải được bao gồm trong Đơn Học sinh Tham gia và/hay đã được cho phép 
trước và người này phải trình thẻ căn cước. Phụ huynh chăm nom hay phụ huynh 
hợp pháp sẽ là những người duy nhất có quyền xin nhân viên PrimeTime cho phép 
một người khác rước con mình.   

 
CHÍNH	SÁCH	ĐÓN	TRỄ	
Mọi trẻ em phải đuợc đón ngay khi Chương Trình PrimeTime chấm dứt mỗi ngày. 
Các số điện thoại khẩn cấp sẽ đuợc gọi cho bất kỳ học sinh nào không đuợc đón vào 
cuối giờ của chương trình.  Nếu nhân viên của PrimeTime không liên lạc đuợc với 
một nguời lớn nào đã đuợc uỷ quyền, thì các trẻ em sẽ đuợc xem là bị bỏ rơi. Nếu 
điều này xảy ra, cảnh sát truờng có thể đuợc gọi đến để giữ học sinh này. Nếu một 
đứa trẻ thường bị bỏ lại sau khi PrimeTime hết giờ, học sinh này có thể bị tạm đuổi 
hay bị loại ra khỏi chương trình. 

 
TẠO	HÀNH	VI	TÍCH	CỰC	
PrimeTime sử dụng sự củng cố ch cực và các kỹ thuật phát triển cùng các hậu quả 
huớng dẫn phù hợp để khuyến khích hành vi thích hợp. Phụ huynh/giám hộ sẽ 
đuợc cung cấp một chính sách kỷ luật cho học sinh.   
 
Chúng tôi đòi hỏi các học sinh phải tuân theo các quy tắc của trường và chương 

trình và các luật tôn trọng sau: 

 Tôn Trọng Chính Mình 

 Tôn Trọng Người Khác 

 Tôn Trọng Tài Liệu 

 Lãnh Trách Nhiệm Việc Mình Làm 

 

Không tuân theo quy tắc của chương trình có thể đưa đến việc học sinh bị tạm đuổi 
và/hay bị loại bỏ khỏi chương trình. 

 
Xin lưu ý rằng PrimeTime được điều hành với một tỷ lệ kiểm soát đã được thành 
lập trước. Các học sinh phải tuân theo những êu chuẩn về sức khỏe và an toàn 
của chương trình.  Nếu các hành động của một đứa trẻ gây nguy hiểm cho sức khỏe 
và sự an toàn cho chính bản thân, một học sinh khác, hay một nhân viên thì em có 
thể bị loại ra khỏi chương trình. 

 
BỆNH	TẬT	
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Nếu một trẻ bị bệnh trong khi tham dự Chương Trình PrimeTime và không thể 
tham gia vào các sinh hoạt bình thuờng hàng ngày thì nguời phụ trách chương 
trình có thể thông báo cho phụ huynh/giám hộ hay nơi liên lạc khần cấp để đón em 
về.   
 
Xin giữ trẻ ở nhà nếu em bị sốt, bị cảm và chảy mũi nhiều, ho dai dẳng, bị một 
bệnh truyền nhiễm, hoặc có bất kỳ triệu chứng như: rát cổ họng hoặc nôn mửa. 

 
THUỐC	MEN	
Trong truờng hợp một học sinh cần đuợc điều trị bằng thuốc khi đang tham gia 
chương trình PrimeTime, thì phụ huynh/giám hộ phải điền Mẫu Đơn Cho Phép 
Điều Trị Bằng Thuốc Men ‐ Authoriza on to Administer Medica on Form (cần chữ 
ký bác sĩ). Mẫu đơn này có sẵn với nguời phụ trách chương trình. Nhân viên 
PrimeTime không có quyền truy cập vào văn phòng y tế của truờng hoặc các 
thuốc đuợc kê toa cho học sinh dùng trong ngày học thuờng lệ. Thuốc men 
phải đưa cho nhân viên chương trình PrimeTime trong lọ/hộp thuốc nguyên 
thủy có dán tên bác sĩ, số điện thoại, ngày thuốc hết hạn, các chỉ dẫn uống 
thuốc, cùng với thông n liên lạc với nhà thuốc Tây .  
 
Các y tá truờng làm việc cho PrimeTime sẽ có mặt để cố vấn trong những giờ học. 

 
THƯƠNG	TÍCH	
Những vết cào xuớt nhẹ hoặc những cái “Ui da” (“Ouch”) sẽ đuợc báo cáo cho phụ 
huynh/ giám hộ biết duới hình thức gọi là Bản báo cáo Ui da, “Ouch Report”. Nhân 
viên sẽ dùng những vật dụng cứu thương cơ bản và những dự phòng tổng quát để 
chữa những vết cào xuớc hay té ngã.  Một Báo cáo Thương ch sẽ đuợc hoàn tất 
cho những truờng hợp thương ch trầm trọng hơn và một bản sẽ đuợc lưu lại 
trong hồ sơ của PrimeTime với một bản sao đuợc đệ trình lên hiệu truởng và văn 
phòng Extended Learning Opportuni es thuộc Học Khu Thống Nhất San Diego.  

 
Khi một tai nạn hay một thương ch trầm trọng xảy ra thì nguời phụ trách 
chương trình sẽ cố gắng thông báo cho phụ huynh/giám hộ và những nơi liên lạc 
khẩn cấp. Tai nạn/thương ch trầm trọng hơn có thể cần: 

 Gọi số 911 (nhân viên cứu thương) 

 Đến phòng cấp cứu bằng xe cứu thương‐có nhân viên PrimeTime đi kèm 

 Theo dõi sự chăm sóc với một bác sĩ/nha sĩ  

 
Mọi số điện thoại khẩn cấp phải đuợc cập nhật để có thể liên lạc đuợc với phụ 
huynh/giám hộ khi cần. Phụ huynh/giám hộ phải chịu trách nhiệm về mọi phí tổn 
điều trị thuốc men cho con em mình trong truờng hợp khẩn cấp. 
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NGUỢC	ĐÃI/BỎ	BÊ	TRẺ	EM	
Tiểu bang California xem mọi nhân viên của Chương Trình Prime Time là “Những 
Nguời Thụ Uỷ Báo Cáo” về trẻ em bị nguợc đãi hay bị bỏ bê. Điều này đòi hỏi nhân 
viên phải báo cáo bất cứ mọi truờng hợp nghi ngờ nào mà trẻ em bị bạc đãi.  Nếu 
nghi ngờ có truờng hợp bị bạc đãi/bỏ bê thì phải báo cáo cho giới chức thẩm 
quyền và phải lập hồ sơ sự việc.  Mọi nhân viên phải đuợc huấn luyện biết cảnh 
giác về trẻ em bị bạc đãi. Rất cần thiết để khuyến cáo nhân viên hiểu về những 
thương ch ngẫu nhiên xảy ra tại nhà .   

 
SỰ	BAO	HÀM	CÁC	HỌC	SINH	CÓ	KHUYẾT	TẬT	
PrimeTime công nhận và yểm trợ quyền của học sinh có khuyết tật đuợc tham gia 
vào chương trình cùng với những nguời bạn đồng lứa.  Tất cả các chương trình 
của PrimeTime đều có sự bao hàm này miễn sao học sinh đuợc chọn lựa ghi danh 
theo đúng êu chuẩn đã đuợc đề ra cho mọi gia đình, tuân theo những luật lệ của 
chương trình, và các gia đình tôn trọng mọi chính sách. Chương Trình PrimeTime 
sẽ có những điều chỉnh thích hợp cho những học sinh có khuyết tật. Việc tham gia 
vào chương trình PrimeTime có thể bị trì hoãn nếu các thủ tục cần thiết không 
được hoàn tất trước khi học sinh tham gia.  

 
CÁC	QUYỀN	LỢI/ĐẶC	ÂN	
Tất cả những nguời tham dự, học sinh, nhân viên và phụ huynh/giám hộ, đuợc 
huởng những quyền lợi và đặc ân sau đây: 

 Đuợc tôn trọng 

 Đuợc có một môi truờng an toàn và lành mạnh 

 Đuợc có một môi truờng không có vấn đề về: đánh phạt con, nhục mạ, hăm 
dọa, chế nhạo, giam giữ hay sách nhiễu nh thần; 

 Đuợc có một môi truờng mà bao gồm các nhu cầu chăm sóc 

 
Bất cứ phụ huynh/giám hộ hoặc nguời đại diện trẻ nào phải có quyền đuợc thông 

n về thủ tục thích đáng liên quan đến các sự than phiền, các câu hỏi hay các 

khiếu nại.  Thủ tục nhu sau: 

Buớc #1: Xin liên lạc với nguời phụ trách Chương Trình Prime Time (điện thoại ở 
trên Bảng Thông Tin của Chương Trình Prime Time dành cho Phụ Huynh/ Giám 
Hộ)  

Buớc #2: Xin liên lạc với văn phòng Đối Tác PrimeTime Partners (điện thoại ở 

trên Bảng Thông Tin của Chương Trình Prime Time dành cho Phụ Huynh/ Giám 

Hộ) 
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Buớc #3: Xin liên lạc với văn phòng Cơ Hội Mở Rộng việc Học Tập, Extended 
Learning Opportuni es của Học Khu Thống Nhất San Diego  

 
Sau đây là thông n của văn phòng: 
Học	Khu	Thống	Nhất	San	Diego	
Extended Learning Opportuni es 
Department 2441 Cardinal Lane, Bldg. A 
San Diego, CA 92123  
Điện thoại: (858) 503‐1870 
Fax:  (858) 496‐1948 
Email: PrimeTime@sandi.net 
Website:  h ps://www.sandiegounified.org/prime me 

 
*Theo đạo luật dân quyền của Liên Bang và Bộ Nông Nghiệp Mỹ (USDA) về các quy 

định và chính sách dân quyền, USDA, các bộ phận, văn phòng, nhân viên, và các cơ 

quan tham gia hay quản lý các chương trình USDA đều bị cấm phân biệt đối xử 

dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới nh, n ngưỡng tôn giáo, 

khuyết tật, tuổi tác, quan điểm chính trị, hoặc trả thù hay tư thù vì một hoạt động 

dân quyền trước đây trong bất cứ chương trình hoặc hoạt động nào được thực 

hiện hay tài trợ bởi USDA. 

Các người khuyết tật nào cần có các biện pháp truyền thông thay thế để biết thông 

n của chương trình (ví dụ, chữ nổi Braille, chữ in lớn, băng ghi âm, ngôn ngữ ký 

hiệu của Mỹ, v.v...), phải liên lạc với cơ quan chính phủ ( ểu bang hoặc địa 

phương), nơi họ xin trợ cấp. Các người bị điếc, khiếm thính hoặc có khuyết tật về 

nói có thể liên lạc với USDA qua Dịch vụ Federal Relay ở số điện thoại (800) 877‐

8339. Ngoài ra, có các thông n của chương trình bằng các ngôn ngữ khác ngoài 

ếng Anh. 

Để nộp đơn khiếu nại về sự phân biệt đối xử, xin điền mẫu đơn  USDA Program  
Discrimina on Compliant Form. (AD‐3027) trên trực tuyến ở:  h p:// 

và tại bất cứ văn phòng nào của 
USDA, hoặc viết một bức thư gửi cho Bộ Nông Nghiệp Mỹ và cung cấp ở trong 
thư mọi thông n được yêu cầu trong mẫu đơn. Muốn được một bản sao của 
mẫu đơn khiếu nại, xin gọi số (866) 632‐9992. Gửi mẫu đơn hoặc lá thư hoàn tất 
của quý vị cho USDA bằng cách: (1) văn thư: 
U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 
1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20250‐9410; (2) Fax: (202) 
690‐7442; hoặc (3) email: program.intake@usda.gov

  


