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Mục Liên Quan: ACA, ACF, ACF-RA, IHC-RA, IJA-RA, IOE-RB, ISB-RA, JEA-

RA, JEC-RA, JEG-RA, JHB-RA, JHE-RA 

Văn Phòng Trách Nhiệm: Chánh Văn Phòng Học Vụ 

 

 

Hướng Dẫn về Chương Trình Giáo Dục Tiếp Tục của Học Sinh 
Mang Thai và Nuôi Con 

 

 
I. MỤC TIÊU 

 

Xuất bản các thủ tục để giúp học sinh mang thai và nuôi con tiếp tục ở lại trường; để chỉ 

định trách nhiệm phù hợp với luật liên bang và tiểu bang đối với các học sinh mang thai và 

nuôi con tại các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS)  

 
II. THỦ TỤC 

 

A. Các điều khoản cấm kỳ thị hoặc quấy rối tình dục của học sinh mang thai hoặc nuôi 

dạy con 

 

1. Luật Liên bang, Montgomery County Board of Education Policy ACA, 

Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency, và Board Policy ACF, 

Sexual Harassment, cấm phân biệt đối xử hoặc quấy rối theo căn bản giới 

tính, bao gồm cả việc mang thai và tình trạng cha mẹ, trong các chương 

trình và hoạt động giáo dục. 

 

a) Các trường học không được loại trừ một học sinh tham gia vào bất 

kỳ lớp học hoặc một phần nào của một chương trình giáo dục, chẳng 

hạn như thể thao, xếp lớp trình độ cao hoặc các lớp danh dự, các 

chương trình ngoại khóa, thể thao liên trường, hội danh dự, hoặc cơ 

hội lãnh đạo của học sinh, dựa trên tình trạng mang thai hoặc làm 

cha mẹ của học sinh. 

 

b) Trường nên cho phép một học sinh không phải tham gia lớp học vì 

tình trạng thể chất hoặc tinh thần liên quan đến việc mang thai hoặc 

nuôi con giống như cách họ cho phép các học sinh khác không phải 

tham gia lớp học vì tình trạng thể chất hoặc tình cảm. 
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c) Các trường học chỉ có thể yêu cầu tài liệu từ nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khoẻ của học sinh để cho phép một học sinh mang thai 

hoặc nuôi con tham gia các lớp học và các hoạt động ngoại khóa nếu 

họ cũng cần tài liệu từ người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

từ tất cả các học sinh có tình trạng thể chất hoặc cảm xúc cần điều 

trị.  

 

d) Để đảm bảo học sinh mang thai được tiếp cận chương trình giáo dục 

của em, khi cần thiết, trường học phải điều chỉnh chương trình thông 

thường hợp lý và đáp ứng tình trạng mang thai tạm thời của học sinh 

(ví dụ, trường học có thể phải cung cấp một bàn làm việc lớn hơn, 

cho phép em dùng phòng tắm thường xuyên, hoặc cho phép em tạm 

thời được dùng cầu thang máy). 

 

2. Office of School Administration Compliance Unit, ngoài nhân viên trường 

học, cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ, và/hay vận động cho học sinh tìm cách 

giải quyết các vấn đề liên quan đến quấy rối tình dục hoặc hành vi không 

thích hợp về tình dục, bao gồm kỳ thị hoặc quấy rối liên quan đến tình trạng 

mang thai hoặc làm cha mẹ. 

 

B. Cố Vấn 

 

1. Giáo viên hoặc các nhân viên khác khi biết hoặc có lý do để tin rằng một 

học sinh đang mang thai hoặc nuôi con nên thông báo cho thầy cố vấn 

trường học, y tá sức khoẻ cộng đồng trường học (SCHN), nhân viên y tế 

trường học, hay hiệu trưởng/người được chỉ định.  

 

2. Nếu học sinh mang thai hoặc nuôi con yêu cầu nhân viên nhà trường giữ bí 

mật trong thời gian mang thai, nhân viên sẽ - 

 

a) khuyến khích và hỗ trợ học sinh tham gia vào các dịch vụ của thầy 

cố vấn trường và/hay SCHN, và  

 

b) trong trường hợp đó, bất kỳ liên lạc nào với cha mẹ/giám hộ phải 

được thực hiện, hay tham vấn với, thầy cố vấn trường và/hay hiệu 

trưởng, mà sẽ cố gắng đảm bảo rằng thông tin đó vẫn được giữ kín 

và không được chia sẻ với các học sinh khác.  

 

3. Kiên định với MCPS Regulation IJA-RA, School Counseling Programs and 

Services, các chương trình cố vấn tại trường sẽ – 
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a) cố vấn cho học sinh để xác định những người hỗ trợ có thể giúp học 

sinh tận dụng tất cả các dịch vụ xã hội thích hợp và các nguồn lực 

chăm sóc y tế hiện có trong cộng đồng,  

 

b) đáp ứng nhu cầu của học sinh mang thai hoặc nuôi con trong các 

lĩnh vực học tập, nghề nghiệp, sức khoẻ, sự phát triển cá nhân, và 

quan hệ nhân sinh,  

 

c) xét laị với học sinh mang thai hoặc nuôi con những cơ hội học tập 

sẵn có và ủng hộ cho cả sự phát triển các lựa chọn và các hỗ trợ cần 

thiết, bao gồm phục hồi tín chỉ học tập, tự học, đăng ký đôi, đi học 

bán thời gian, hoặc các lựa chọn giáo dục khác để cho phép các em 

có thể duy trì sự tiến triển trong việc học của các em, và  

 

d) làm việc với học sinh mang thai hoặc nuôi con để phát triển một kế 

hoạch tốt nghiệp. 

 

4. Ngoài ra, học sinh nghỉ học vì mang thai hoặc sinh đẻ có thể được cung cấp 

Dịch vụ Giảng dạy Tạm Thời theo các điều kiện tương tự như những học 

sinh MCPS khác phải nghỉ học vì họ có một tình trạng sức khoẻ tạm thời. 

 

5. Các SCHN, nhân viên y tế trường học, hiệu trưởng/người được chỉ định, 

và/hay thầy cố vấn trường thích hợp, sẽ thông báo cho học sinh mang thai 

hay nuôi con - 

 

a) quyền của các em dưới luật liên bang, và 

 

b) các hỗ trợ và các nguồn lực sẵn có, bao gồm việc tiếp cận các dịch 

vụ xã hội và chăm sóc y tế do các cơ quan cộng đồng và các đối tác 

cung cấp. 

 

C. Đi Học và Làm Bài Bù 

 

1. Sự vắng mặt của học sinh do nhu cầu mang thai hoặc nuôi dạy con là một 

sự vắng mặt hợp pháp theo luật của liên bang và tiểu bang, như đã nêu trong 

MCPS Regulation JEA-RA, Student Attendance.  

 

2. Ngoài các chiến lược được nêu ra trong II.B. trên, các trường học sẽ cho 

phép học sinh mang thai hoặc nuôi dạy con làm bù các bài tập mà học sinh 

thiếu trong khoảng thời gian bằng ít nhất với những ngày mà học sinh vắng 

mặt và chỉ dẫn cho học sinh các lựa chọn thay thế, nếu thích hợp, để làm bù 

bài tập mà học sinh thiếu để bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều 

sau đây:  
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a) Học lại một học kỳ nửa năm 

 

b) Tham gia trong chương trình phục hồi tín chỉ lớp học trên mạng 

 

c) Cho phép học sinh tiếp tục học cùng tốc độ và hoàn tất sau 

 

D. Bỏ học 

 

Nếu học sinh muốn bỏ học trong thời gian mang thai hoặc nuôi con, nhân viên 

trường phải làm mọi cố gắng để– 

 

1. giúp học sinh điều chỉnh các đòi hỏi của lớp học trước khi đề nghị rời bỏ 

trường,  

 

2. triệu tập một buổi họp giải quyết vấn đề với học sinh, phụ huyng/giám hộ, 

người cung cấp hỗ trợ y tế cho học sinh, người ủng hộ, giáo viên, thầy cố 

vấn, và nhân viên giám đốc, nếu thích hợp.   

 

3. Tổ chức một phỏng vấn giáo dục bằng cách hoàn tất MCPS Form 565-4a, 

Educational Interview for Withdrawal Prevention, khi thích hợp, và  

 

4. theo các thủ tục bổ sung cho việc ngăn ngừa bỏ học và tài liệu như đã nêu 

trong MCPS Regulation JEC-RA, Student Withdrawal from Classes and 

School. 

 

 

Nguồn Liên Quan: Title IX of the Education Amendments Act of 1972, được sửa đổi; 

Annotated Code of Maryland, Education Article, §7-301.1; U.S. 

Department of Education Office of Civil Rights “Know Your 

Rights: Pregnant or Parenting? Title IX Protects You from 

Discrimination at School” và “Supporting the Academic Success of 

Pregnant and Parenting Students Under Title IX of the Education 

Amendments of 1972” 

 

 
Lịch Sử Quy Định:  Trước là Quy định 335-6, Ngày 12 tháng Tư, 1977, được sửa đổi vào Tháng 12, 1986, được sửa đổi vào Ngày 

22 tháng Giêng, 1996, được sửa đổi vào Ngày 26 tháng 10, 2006, được sửa đổi vào Ngày 26 tháng 2, 2018,  sửa đổi kỹ thuật vào 

Ngày 25 tháng 9, 2018. 

 

 


