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Ủy ban Trường học Khu vực Southwick-Tolland-Granville công nhận và tôn trọng quyền của 
phụ huynh và người giám hộ trong việc giáo dục con cái tại nhà. Ủy ban Trường học đánh 
giá cao tính độc đáo về cá nhân và văn hóa của mỗi gia đình và mong muốn đảm bảo rằng 
quá trình mà các viên chức nhà trường phê duyệt và xem xét các chương trình giáo dục tại 
nhà đều hợp pháp và công bằng. Do đó, Ủy ban Trường học lập chính sách về giáo dục tại 
nhà này.  

Tổng Giám đốc Khu học chánh có trách nhiệm lập các thủ tục và biểu mẫu cần thiết để thực 
hiện chính sách này. Sau khi phê duyệt tài liệu Giáo dục Tại nhà, Tổng Giám đốc Khu học 
chánh sẽ thông báo cho Ủy ban Trường học về các đơn ghi danh và số lượng học sinh được 
giáo dục tại nhà trong Khu học chánh.  

Các phụ huynh hoặc người giám hộ dự định thực hiện một chương trình giáo dục tại nhà cho 
con của mình trong khoảng thời gian từ khi con tròn 6 tuổi đến khi tròn 16 tuổi phải thông báo 
cho Tổng Giám đốc bằng cách điền vào Mẫu Thông báo Ý định Thực hiện Chương trình Giáo 
dục Tại nhà (đã được Ủy ban Trường học) phê duyệt và gửi cho Tổng Giám đốc trước khi 
bắt đầu chương trình giáo dục tại nhà. Ủy ban Trường học yêu cầu các đơn này phải được 
Tổng Giám đốc Khu học chánh nhận được trước ngày 15 tháng 8.  

Các chương trình giáo dục tại nhà phải được xem xét một cách công bằng, khách quan và 
kịp thời. Các yếu tố mà Tổng Giám đốc Khu học chánh hoặc Ủy ban Trường học có thể xem 
xét để quyết định có chấp thuận đề xuất giáo dục tại nhà hay không là:  

1. Nền tảng học vấn, kinh nghiệm sống và/hoặc các phẩm chất khác của những người 
sẽ giảng dạy cho trẻ, vì các yếu tố này liên quan đến chương trình giáo dục. Các giáo 
viên tại gia không cần phải là giáo viên được chứng nhận cũng như không cần bất kỳ 
văn bằng hay bằng cấp nào.  

2. Một tổng quan về chương trình giáo dục bao gồm các môn học và tài liệu giảng dạy. 
Để đáp ứng nhu cầu giáo dục cụ thể của con em mình, phụ huynh và người giám hộ 
có thể điều chỉnh tài liệu để đạt được các mục tiêu của chương trình giáo dục mà 
không cần thông báo thêm cho văn phòng Tổng Giám đốc Khu học chánh.  

3. Một báo cáo hoặc biểu đồ liên quan đến các giờ giảng dạy sẽ được thực hiện.  

4. Một phương pháp đánh giá được thỏa thuận chung và tương ứng với loại chương 
trình giáo dục đang được tuân thủ và có thể bao gồm một hoặc các nội dung sau đây:  

a. Nhật ký hàng ngày, nhật ký, báo cáo tình hình, bộ hướng dẫn hoặc bài tập 
có ghi ngày tháng  

b. Một báo cáo độc lập được thực hiện bởi một người được cả Tổng Giám đốc 
Khu học chánh và các phụ huynh hoặc người giám hộ chấp nhận 
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c. Các kết quả kiểm tra chuẩn hóa KHU HỌC CHÁNH KHU VỰC 
SOUTHWICK-TOLLAND-GRANVILLE Chính sách của Ủy ban Trường học  

d. Tham vấn với Tổng Giám đốc Khu học chánh hoặc hiệu trưởng trường liên 
quan  

e. Bất kỳ phương pháp nào khác được cả Tổng Giám đốc Khu học chánh và 
(các) nhà giáo dục tại nhà đồng ý 

Khuyến khích các nhà quản lý cung cấp mọi hỗ trợ thích đáng cho các gia đình giáo dục tại 
nhà trong việc cố gắng cung cấp thông tin thích hợp liên quan đến chương trình giáo dục tại 
nhà của họ. Phụ huynh và người giám hộ được hưởng tất cả các quyền theo thủ tục pháp lý 
liên quan đến chính sách này và liên quan đến bất kỳ thủ tục nào được tuân thủ và các hành 
động được thực hiện. Trong mọi quá trình giải quyết, phụ huynh và người giám hộ có thể tiếp 
tục, nhưng không bắt đầu từ đầu, việc giáo dục con em mình tại nhà.  

Học sinh được giáo dục theo chương trình học tại nhà trong học khu có thể tham gia các hoạt 
động ngoại khóa của trường công lập khi được Tổng Giám đốc Khu học chánh chấp thuận. 

Học sinh được giáo dục tại nhà sẽ không đủ điều kiện tham gia các chương trình giáo dục/nội 
khóa và sẽ không đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp trung học của Khu học chánh.  

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với:   

Tổng Giám đốc  

Khu học chánh Khu vực Southwick-Tolland-Granville  

86 Powder Mill Road  

Southwick, MA 01077  

413-569-5391 
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Date Received:  
 
    
 
 
 KHU HỌC CHÁNH KHU VỰC SOUTHWICK-TOLLAND-GRANVILLE 
 
  
 Thông báo Ý định Thực hiện Chương trình Giáo dục Tại nhà 
 
 Năm học          
 
Hướng dẫn: Vui lòng hoàn thành mẫu này, đính kèm bất kỳ thông tin bổ sung nào và gửi 
đến Tổng Giám đốc Khu học chánh theo địa chỉ Superintendent of Schools, 86 Powder Mill 
Road, Southwick, MA, 01077, trước ngày bắt đầu chương trình giáo dục tại nhà.  Chờ phản 
hồi của Tổng Giám đốc Khu học chánh hoặc người được chỉ định trong vòng về vấn đề này 
trong vòng 10 ngày.  Nếu việc xin học tại nhà được bắt đầu trong năm học, học sinh phải ở 
lại trường cho đến khi khu học chánh và phụ huynh đồng ý với kế hoạch giáo dục tại nhà. 
 
 A.   

Tên Học sinh:    

Lớp:  Ngày 
sinh:   

 

Địa chỉ:    

 Đường phố Thành 
phố      

Tiểu bang                          
Mã bưu chính 

       
Tên Của Phụ 
Huynh/Người Giám Hộ: 

 

  
Địa chỉ thư tín:  
  
Điện thoại:    
 (ban ngày)  (ban tối) 

Địa chỉ email:  
  

  
 
 B. Trên một trang riêng, hãy mô tả chương trình giảng dạy sẽ được thực hiện, 

bao gồm các môn học và công cụ hỗ trợ giảng dạy sẽ được sử dụng và mô tả 
thời gian dành cho việc giảng dạy dưới dạng tường thuật hoặc bằng biểu 
đồ/sơ đồ.  

 
 C. Nền tảng học vấn, kinh nghiệm sống và/hoặc bằng cấp của những người sẽ 

dạy trẻ, vì các yếu tố này liên quan đến chương trình giảng dạy được mô tả 
trong phần 
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 D. Kiểm tra phương pháp đánh giá sẽ được sử dụng, sau đó là mô tả ngắn gọn.
  
 
   Nhật ký hàng ngày, nhật ký, báo cáo tình hình, bộ hướng dẫn hoặc bài tập 

có ghi ngày tháng. 
   
   Một báo cáo độc lập được thực hiện bởi một người được cả Tổng Giám 

đốc Khu học chánh và các phụ huynh hoặc người giám hộ chấp nhận 
 
   Kết quả kiểm tra được chuẩn hóa. 
 
   Tham vấn với Tổng Giám đốc Khu học chánh hoặc hiệu trưởng trường liên 

quan. 
 
   Bất kỳ phương pháp nào khác được cả Tổng Giám đốc Khu học chánh và 

(các) nhà giáo dục tại nhà đồng ý. 
 
 
 
Chữ ký dưới đây xác nhận ý định cung cấp tối thiểu 900-990 giờ giảng dạy. 
 
 

Chữ Ký Của Phụ Huynh hoặc Người 
Giám Hộ  

 Ngày gửi 

 
 
 
Chữ ký của viên chức nhà trường xác nhận sự chấp thuận chính thức cho kế hoạch này.  
Một cuộc họp phụ huynh/nhà quản lý có thể được lên lịch. 
 
 
 

Chữ ký của Tổng Giám đốc hoặc Người 
được chỉ định 

 Ngày Trả lời 

 
 
 
Đính kèm theo đơn này là một gói bao gồm các tài liệu sau: 
 
 Chính sách Giáo dục Tại nhà của Khu học chánh Khu vực Southwick-Tolland-

Granville 
  
 

  
 


