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SỔ T AY HỌC SINH VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH
Để tiếp tục nỗ lực tăng thêm hiệu năng, chúng tôi đang xử dụng Website như một phương tiện đầu tiên để phân phối cả Sổ Tay
Học Sinh và Những Quy Định Ứng Xử 2019-2020. Những điềù này có thể đọc ở trang đầu trên mạng www.pfisd.net của học khu.
Đối với những gia đình không có internet ở nhà hoặc muốn có bản in,quý vị sẽ được cung cấp miền phí. Tôi biết rằng sổ tay chứa
đựng những dữ kiện mà con em tôi và tôi thấy cân trong niên học và tất cả học sinh chịu trách nhiệm về tư cách của chúng và có
thể bị phạt dựa vào Những Quy Định Ứng Xử của Học Sinh.

CHO PHÉP DU KHẢO
Tôi đồng ý cho con tôi tham gia với những nhân viên chức năng của Học Khu Pflugerville để đi du khảo, thám sát ngắn, huấn nghệ
và các hoạt động liên hệ tới việc học trong niên học mà nhân viên trường thấy là cần thiết để tiếp thu kinh nghiệm trong việc học và
hướng dẫn.
Tôi không khiếu nại những chi phí y tế, công việc thiếu sót, hoặc những khiếu nại khác, và tôi đồng ý bồi thường, không làm tổn
hại Học Khu, Ban Quản Trị, nhân viên, và giới chức vì các khiếu nại chống lại họ với tư cách của con tôI.
Tôi hiểu rằng học khu, Ban Quản Trị, nhân viên và giới chức không từ bỏ bất kỳ sự miễn trừ tối cao hoặc của chính phủ mà họ có
dưới Luật Texas

THÔNG TIN ĐỘC CHẤT ASBESTOS
Một chương trình quản lý asbestos được triển khai và đệ trình Sở Dịch Vụ Y Tế Texas (DSHS) để chuản y. Kế hoạch này được phát
trỉn bởi một nhà kế hoạch được công nhận để bảo đảm theo đúng với quy định asbestos của liên bang. Một bả sao của kế hoạch đã
được đệ trình DSHS được lưu ở phòng hành chánh Học Khu và sẵn sang cho kiểm tra bởi by EPA, bang, và công chúng, bao gồm
giáo viên, nhân viên trường, đại diện nhân viên và phụ huynh.

THÔNG BÁO VỀ THUỐC SÁT TRÙNG
Chương trình phối hợp kiểm soát côn trùng của Học Khu, phát triển theo yêu cầu của Texas Structural Pest Control Act và với sự
giúp đỡ của một ban cố vấn với những chuyên viên, sẽ điều hành việc sử dụng thuốc sát trùng, diệt cỏ, và những hóa chất khác của
Học Khu với mục đích diệt trùng, chuột bọ, và cỏ dại trong và quanh các cơ quan của Học Khu. Thông báo sẽ được dán lên ở cổng
48 giờ trước khi xịt thuốc.

TÀI NGUYÊN MÁY VI TÍNH
Để chuẩn bị học sinh thích ứng với xã hội nhiều kỹ thuật cao hơn, học khu đầu tư vào kỹ thuật vi tính cho mục tiêu giảng dạy.
Việc xử dụng máy vi tính giới hạn cho học sinh làm việc dưới sự giám sát của giáo viên và với lý do được chấp thuận.
Học sinh và phụ huynh cần biết rằng dùng e-mail bằng máy vi tính của học khu không là riêng tư và bị chuyên viên học khu giám
sát.
Ký tên dưới đây tức là tôi đã hiểu, chấp nhận và đồng ý với bản Ghi Nhận và Cho Phép của Phụ Huynh vì nó gắn liền
với chính sách và thủ tục của Học Khu Pflugerville.
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