Khai báo Dự định Cung cấp Hình thức Giảng dạy tại nhà
Phụ huynh phải khai báo hàng năm theo mẫu đơn dưới đây, nếu có ý định cho con mình được giảng dạy tại nhà thay vì học hoặc
ghi danh vào một trường công lập, một trường tư được phê duyệt, hoặc chương trình mở rộng của một trường tư được phê duyệt:
Tôi là phụ huynh, người giám hộ hoặc người chăm sóc hợp pháp của (các) học sinh được liệt kê dưới đây, hiểu và cam đoan
rằng, (các) em trong độ tuổi từ 8 đến 18 phải tuân thủ theo các yêu cầu Bắt buộc Đi học được nêu trong chương 28A.225 RCW;
Tôi dự định cho (các) em được học tại nhà theo quy định trong RCW 28A.225.010(4); và nếu như sẽ được hướng dẫn bởi một
người có bằng cấp, tôi xác nhận điều này bằng cách đánh dấu vào ô trống thích hợp dưới đây.
Năm học: 20____to 20____

Thông tin của (các) học sinh:
Họ (Yêu cầu)

Tên (Yêu cầu)

Họ (Yêu cầu)

Ngày sinh (Yêu cầu)

Lớp (Tùy chọn)

___________

___________

___________

______________

__________

___________

____________

___________

______________

__________

___________

____________

___________

______________

__________

( ) Việc giảng dạy tại nhà sẽ được một người có bằng cấp chứng nhận tại Tiểu bang Washington hướng dẫn theo chương
28A.410 RCW.

_________________________________________________

_____________________________

Chữ ký

Ngày

________________________________________________
Địa Chỉ nơi học sinh cư trú

______________________
Thành phố

______________
Tiểu Bang

_____________
Số Bưu Chính

Bản khai báo này phải được nộp hàng năm cho sở giáo dục trường công lập nơi phụ huynh cư trú, vào trước ngày 15 tháng 9 của
năm học hoặc trong vòng hai tuần kể từ ngày bắt đầu học kỳ nào của trường công lập - tùy theo thời hạn học kỳ ba tháng, bốn
tháng hoặc sáu tháng.

Gửi đến: Sở giáo dục Olympia
111 Bethel St. NE
Olympia, WA 98506

HOẶC

Email đến:

Cấp tiểu học: wmerrillhicks@osd.wednet.edu
Cấp trung học:anadeau@osd.wednet.edu

BẮT BUỘC ĐI HỌC
RCW 28A.200.010
Giảng dạy tại nhà — Trách nhiệm của phụ huynh — Miễn các yêu cầu, tiêu chuẩn học tập của tiểu bang, và các đánh giá của
trường trung học phổ thông.

Mỗi phụ huynh có con đang được học tại nhà theo RCW 28A.225.010(4) phải có trách nhiệm:
(a) Khai báo hàng năm, với chữ ký của phụ huynh, về kế hoạch muốn con mình được học tại nhà. Bản khai báo phải bao gồm
tên, tuổi của học sinh, phải ghi rõ nếu có người với bằng cấp giám sát việc giảng dạy hay không. Bản khai báo cần được trình bày
theo biểu mẫu do tổng giám đốc giáo dục công lập quy định. Mỗi phụ huynh phải nộp bản khai báo trước ngày 15 tháng 9 của năm
học, hoặc trong vòng hai tuần kể từ ngày bắt đầu học kỳ nào của trường công lập –tùy theo thời hạn học kỳ ba tháng, bốn tháng
hoặc sáu tháng-, cho tổng giám đốc Sở giáo dục trường công lập nơi phụ huynh cư trú, hoặc nộp cho Sở giáo dục của học khu
chấp nhận học sinh chuyển trường, trong trường hợp đó, học sinh được xem như là học sinh chuyển đến học khu mà các em
không thường trú. Phụ huynh có thể nộp đơn xin chuyển trường theo RCW 28A.225.220;
(b) Đảm bảo các điểm kiểm tra hoặc đánh giá thành tích học tập hàng năm, hồ sơ tiêm chủng, cùng với bất kỳ hồ sơ nào khác có
liên quan đến các hoạt động giảng dạy và giáo dục, phải được gửi tiếp đến bất kỳ trường công hoặc tư mà học sinh chuyển đến
học. Vào thời điểm học sinh chuyển đến một trường công, tổng giám đốc sở giáo dục nơi học sinh ghi danh có thể yêu cầu học
sinh thực hiện một bài kiểm tra trình độ kỹ năng, và sẽ có quyền quyết định lớp và khóa học phù hợp cho học sinh sau khi tham
khảo ý kiến phụ huynh và xem xét hồ sơ của học sinh; và
(c) Đảm bảo rằng, hàng năm, học sinh phải thi một bài kiểm tra tiêu chuẩn mà hội đồng giáo dục tiểu bang đả phê chuẩn, dưới
sự giám sát của một cá nhân có trình độ chuyên môn, hoặc một người có bằng cấp hiện đang làm việc trong ngành giáo dục, viết
một bản đánh giá hàng năm về tiến trình học tập của học sinh. Hội đồng giáo dục tiểu bang sẽ không yêu cầu những học sinh này
phải đáp ứng các mục tiêu học tập, nắm vững các tiêu chuẩn học tập của tiểu bang, hoặc phải thi bài kiểm tra theo RCW
28A.655.070. Các bài kiểm tra tiêu chuẩn hoặc đánh giá hàng năm về tiến trình học tập của học sinh sẽ được lưu giữ trong học bạ
của học sinh. Nếu kết quả của bài kiểm tra hoặc đánh giá kết quả học tập hàng năm xác định rằng học sinh không đạt được tiến
bộ hợp lý, phù hợp với độ tuổi hoặc giai đoạn phát triển của mình, phụ huynh sẽ phải nỗ lực hết sức để khắc phục mọi thiếu sót.
Việc phụ huynh không tuân thủ các nghĩa vụ trong phần này sẽ được xem như là con em của phụ huynh đó không đến trường mà
không có lý do chính đáng theo RCW 28A.225.020. Phụ huynh tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong phần này sẽ được xem
như là phụ huynh đã thực hiện đầy đủ hoạt động giảng dạy tại nhà như được quy định trong RCW 28A.225.010 (4).
[ 2019 c 252 § 109; 2004 c 19 § 107; 1995 c 52 § 1; 1993 c 336 § 1103; 1990 c 33 § 178; 1985 c 441 § 2. Formerly RCW
28A.27.310.]

LƯU Ý:
Dự định—2019 c 252: Xem các lưu ý sau RCW 28A.655.250.
Phần tiêu đề và chú thích không phải là pháp luật -- Điều khoản hiệu lực từng phần -- Ngày có hiệu lực -- 2004 c 19: Xem lưu ý
sau RCW 28A.655.061.
Kết quả--- Dự định -- Phần tiêu đề không phải là luật -- 1993 c 336: Xem các lưu ý sau RCW 28A.150.210.
Kết quả -- 1993 c 336: Xem lưu ý sau RCW 28A.150.210.
Điều khoản hiệu lực từng phần -- 1985 c 441: Xem lưu ý sau RCW 28A.225.010.
Học sinh- bán thời gian -- Định nghĩa -- Nhập học các trường công được ủy quyền: RCW 28A.150.350.
Trường tư thục -- Các chương trình mở rộng cho phụ huynh dạy và bảo trợ con: RCW 28A.195.010
RCW 28A.200.020
Giảng dạy tại nhà — Một số trách nhiệm nhất định của phụ huynh trừ khi có quy định khác.
Tiểu bang chính thức công nhận rằng phụ huynh đang cho con em của mình được học tại nhà theo RCW 28A.225.010 (4), sẽ chỉ
phải tuân theo các luật và quy định tối thiểu của tiểu bang, những điều này cần thiết nhằm đảm bảo học sinh học tại nhà, được
cung cấp đầy đủ cơ hội giáo dục cơ bản. Do đó, tất cả các quyết định liên quan đến triết học hoặc học thuyết, lựa chọn sách giáo
khoa, tài liệu và chương trình giảng dạy, cũng như phương pháp, thời gian và địa điểm trong việc cung cấp hoặc đánh giá việc
giảng dạy tại nhà, sẽ là trách nhiệm của phụ huynh, ngoại trừ các vấn đề được đề cập cụ thể trong chương này. [1990 c 33 § 179;
1985 c 441 § 3. Trước đây là RCW 28A.27.320.]

LƯU Ý:
Điều khoản hiệu lực từng phần – 1985 c 441: Xem lưu ý sau RCW 28A.225.010.
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