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QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP 
QUẬN MONTGOMERY 

 
Nguồn Liên Quan:  ISB-RA 

Văn Phòng Có Trách Nhiệm: Chánh Sở Học Vụ 

 

 

Giảng Dạy tại Nhà  
 

 
I. MỤC TIÊU 

 

Để thiết lập các thủ tục hầu thực hiện luật Maryland về dạy học tại nhà, mà đặt ra các điều 

kiện giám sát cho các hệ thống trường công lập địa phương  

 
II. BỐI CẢNH 

 

Trừ khi có quy định khác theo luật Maryland, một người mà có quyền giám hộ hoặc chăm 

sóc và kiểm soát hợp pháp một đứa trẻ từ 5 tuổi trở lên và dưới 18 tuổi phải bảo đảm là em 

trẻ được đi học hoặc được giảng dạy kỹ lưỡng, thường xuyên trong năm học với các bài 

học thường được dạy tại các trường công lập cho các trẻ em cùng tuổi.   

 

Giám đốc các trường học hoặc người được chỉ định của Trường Công lập Quận 

Montgomery (MCPS) được yêu cầu xác định xem một học sinh tham gia chương trình 

giảng dạy tại nhà ở Quận Montgomery có nhận được, tối thiểu, chương trình giảng dạy 

thường xuyên, trong năm học với các bài học thường được dạy tại các trường công lập cho 

các học sinh cùng tuổi. 

 
III. PHƯƠNG THỨC 

 

A. Thông Tin cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ 

 

Văn phòng MCPS Office of the Chief Academic Officer cung cấp tài liệu thông tin 

cho bất kỳ phụ huynh/người giám hộ nào quan tâm đến việc cung cấp chương trình 

giảng dạy tại nhà cho con của họ. Những tài liệu này bao gồm thông tin liên lạc với 

người giám sát/người được chỉ định của MCPS Home Instruction, luật pháp và quy 

định liên quan của Maryland, cũng như các mẫu mà MCPS yêu cầu. 

 

B. Điều Kiện Thông Báo và Thỏa Thuận Đồng Ý 

 

1. Ít nhất 15 ngày trước khi bắt đầu chương trình giảng dạy tại nhà, phụ 

huynh/người giám hộ phải nộp mẫu đơn MCPS Form 270-34, Home 
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Instruction Notification (kín), cho người giám thị/người được chỉ định của 

MCPS Home Instruction.  Phụ huynh/người giám hộ phải đồng ý cho phép 

MCPS giám sát và kiểm soát chương trình giảng dạy được cung cấp, như 

được nêu trong các phần III.D dưới đây, hoặc phụ huynh/người giám hộ xác 

minh rằng giám sát và kiểm lại đang được cung cấp bởi một trường tư hoặc 

tổ chức đăng ký với Maryland State Department of Education (MSDE), như 

được mô tả trong phần III.C dưới đây. 

 

2. Mỗi năm sau đó, phụ huynh/người giám hộ phải xác minh bằng văn bản 

việc tiếp tục giảng dạy tại nhà với MCPS, trừ khi em trẻ dưới sự giám sát 

của một trường tư hoặc tổ chức đã đăng ký với MSDE để cung cấp sự giám 

sát đó.  Giám thị/người được chỉ định Chương Trình Giảng Dạy tại Nhà 

MCPS sẽ gởi MCPS Form 270-36, Annual Notification to Continue Home 

Instruction, đến tất cảc các phụ huynh/giám hộ mà chương trình giảng dạy 

tại nhà được MCPS giám thị. 

 

3. Phụ huynh/người giám hộ phải thông báo, bằng văn bản, người giám 

thị/người được chỉ định của MCPS hoặc người được chỉ định của trường 

hoặc cơ quan giám sát đã đăng ký nếu có sự thay đổi về tình trạng của 

chương trình giảng dạy tại nhà của em trẻ trong năm học. 

 

4. Phụ huynh/người giám hộ phải đồng ý với các điều khoản theo đó học sinh 

phải đăng ký vào trường công lập hoặc trường tư, như quy định trong phần 

III.E dưới đây.  

 

5. MCPS cũng sẽ thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về những điều sau 

đây: 

 

a) Học sinh có quyền được chọn tham gia các chương trình kiểm tra 

tiêu chuẩn được tổ chức thường xuyên mà do MCPS thực hiện. 

 

b) Thông tin thường xuyên được yêu cầu khác, như được mô tả trong 

phần III.G dưới đây. 

 

C. Giảng Dạy tại Nhà dưới Sự Giám Sát của Một Trường Tư hoặc Một Cơ Quan Đã 

Đăng Ký 

 

Phụ huynh/người giám hộ có thể cung cấp chương trình giảng dạy tại nhà cho con 

họ dưới sự giám sát của trường hoặc một cơ quan đã đăng ký với MSDE để cung 

cấp sự giám sát đó mà đáp ứng các điều kiện của COMAR §13A.10.01.05.  

 

1. Phụ huynh/người giám hộ vẫn phải nộp Mẫu MCPS Form 270-34 cho 

MCPS ít nhất 15 ngày trước khi bắt đầu chương trình giảng dạy tại nhà, như 
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điều kiện ở trên.  Một em trẻ dưới sự giám sát của một trường hoặc tổ chức 

đã đăng ký, như được mô tả ở trên, không phải tuân theo các điều kiện trong 

phần III.D. phía dưới.   

 

2. Các trường tư hoặc tổ chức giám sát, đã đăng ký phải -  

 

a) xác minh với MCPS việc xác định các học sinh được giảng dạy tại 

nhà đang tiếp tục dưới sự giám sát của họ; 

 

b) thông báo cho MCPS về việc xác định các học sinh mới được thêm 

vào sự giám sát; và 

 

c) cung cấp cho MCPS việc nhận dạng học sinh không còn dưới sự 

giám sát của họ, hoặc nếu thay đổi xảy ra trong tình trạng của học 

sinh mà giảng dạy tại nhà là dưới sự giám sát của ho ̣̣̣̣ trong năm học. 

 

D. Kiểm Lại Hồ Sơ Tài Liệu cho Trẻ Em dưới Sự Giám Sát của MCPS 

 

1. Phụ huynh/người giám hộ của một em trẻ được giảng dạy tại nhà dưới sự 

giám sát của MCPS sẽ đồng ý cho phép người được chỉ định của giám đốc 

các trường xem xét một danh mục tài liệu giáo dục và thảo luận về chương 

trình giảng dạy, để đảm bảo rằng em trẻ được nhận chương trình giảng dạy 

thường xuyên, kỹ lưỡng, theo luật Maryland. 

 

a) Phụ huynh/người giám hộ sẽ duy trì một danh mục tài liệu chứng 

minh rằng chương trình giảng dạy thường xuyên, kỹ lưỡng đang 

được cung cấp. 

 

b) Việc xem xét và/hoặc thảo luận sẽ diễn ra tại một thời điểm và nơi 

mà đã được đồng ý giữa người được giám đốc các trường học chỉ 

định và phụ huynh/người giám hộ. 

 

c) Sẽ có tối đa ba lần kiểm lại như vậy trong một năm học. 

 

2. Để được xem xét về sự tuân thủ, hồ sơ tài liệu phải chứng minh rằng phụ 

huynh/người giám hộ đang cung cấp chương trình giảng dạy thường xuyên, 

kỹ lưỡng trong môn Anh văn, toán, khoa học, xã hội học, nghệ thuật, âm 

nhạc, sức khỏe và thể thao trong suốt năm học bằng cách bao gồm các tài 

liệu thích hợp với ngày ghi như tài liệu giảng dạy, tài liệu đọc, và ví dụ các 

bài viết của học sinh, bảng tính, sách bài tập, tài liệu sáng tạo và các bài thi 

của từng môn học. 

 

3. Phụ huynh/người giám hộ có thể chọn cung cấp cho MCPS một bản sao sổ 
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học bạ hoặc bảng điểm từ một trường đại học được công nhận hoặc không 

được công nhận khi kết thúc mỗi học kỳ thay cho tài liệu của các môn học 

mà em trẻ đăng ký. 

 

4. Một báo cáo kiểm điểm của chương trình giảng dạy tại nhà phải hoàn tất 

trên MCPS Form 270‑ 35, Review of Home Instruction Program, bởi người 

được giám đốc các trường chỉ định và nộp cho người giám thị/người được 

chỉ định của MCPS Home Instruction vào cuối phần kiểm lại, cho biết học 

sinh có nhận được sự giảng dạy tối thiểu thường xuyên, kỹ lưỡng trong năm 

học bằng cách sử dụng các tài liệu liên quan trong các bài học thường được 

dạy tại các trường công cho học sinh cùng tuổi. 

 

5. Nếu người giám sát/người được chỉ định Chương Trình Giảng Dạy tại Nhà 

của MCPS xác định việc kiểm tra tài liệu và thảo luận với phụ huynh/người 

giám hộ rằng em trẻ không nhận được chương trình giảng dạy kỹ lưỡng, 

thường xuyên theo luật Maryland, người giám sát/chỉ định của MCPS Home 

Instruction sẽ thông báo phụ huynh/người giám hộ bằng văn bản về bất kỳ 

thiếu sót nào trong chương trình. 

 

6. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản về bất kỳ 

thiếu sót nào, phụ huynh/người giám hộ sẽ cung cấp bằng chứng cho người 

giám thị/người được chỉ định MCPS Home Instruction rằng sự thiếu sót đã 

hoặc đang được sửa chữa. 

 

7. Khi học sinh trong chương trình giảng dạy tại nhà được 18 tuổi, chương 

trình giảng dạy tại nhà của họ không còn phải được kiểm lại theo quy định 

này. 

 

E. Chấm Dứt Chương Trình Giảng Dạy tại Nhà  

 

1. Như Được Phụ Huynh/Giám Thị Xác Định  

 

Phụ huynh/người giám hộ có thể quyết định chấm dứt chương trình giảng 

dạy tại nhà bất cứ lúc nào trong năm học bằng cách thông báo, bằng văn 

bản, người giám thị/người chỉ định của MCPS Home Instruction.  Học sinh 

phải được ghi danh liền vào một trường công lập hoặc không công khai 

được chấp thuận như được định nghĩa trong COMAR 13A.09.09.02B (4-9). 

 

2. Như Được MCPS Xác Định 

 

Nếu người giám sát/người được chỉ định MCPS Home Instruction xác định 

rằng không có kế hoạch thỏa đáng để sửa chữa sự thiếu sót hoặc nếu thiếu 

sót không được sửa chữa, hoặc nếu phụ huynh/người giám hộ không cho 
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phép người được chỉ định của giám đốc các trường thực hiện các đánh giá 

cần thiết, thì em trẻ sẽ được phụ huynh/ người giám hộ đăng ký kịp thời vào 

trường công lập hoặc trường ngoài công lập như được định nghĩa trong 

COMAR 13A.09.09.02B (4-9).  

 

3. Xếp Đặt trong MCPS 

 

Hiệu trưởng/người được chỉ định của trường, với sự hỗ trợ từ người giám 

thị/ người được chỉ định của MCPS Home Instruction, nếu được yêu cầu, 

sẽ xác định việc xếp lớp thích hợp cho học sinh mới.  

 

a) Nếu xếp đặt này là trong các Lớp 9 đến 12, hiệu trưởng/người được 

chỉ định của trường sẽ xác định số tín chỉ sẽ được cấp, nếu có, cho 

đến khi tốt nghiệp.   

 

b) Thực hiện các môn thi thích hợp và phỏng vấn học sinh có thể được 

sử dụng để đưa ra quyết định xếp đặt và tín chỉ, nếu phù hợp, và 

được xác định bởi hiệu trưởng/người được chỉ định của trường. 

 

F. Tình Nguyện Tham Gia trong Môn Thử Nghiệm Tiêu Chuẩn 

 

1. Một phụ huynh/giám hộ chỉ định trên đơn MCPS Form 270-34, Home 

Instruction Notification (kín), là con họ sẽ tham gia trong các môn thi tiêu 

chuẩn, sẽ được cung cấp một danh sách các ngày thi toàn quận.  Phụ 

huynh/giám hộ nên liên lạc người hiệu trưởng/người được chỉ định về thông 

tin nơi thi cụ thể. 

 

2. Các điểm thi sẽ được nhân viên văn phòng Office of Shared Accountability 

gởi lại thẳng cho phụ huynh/giám hộ, với một bản sao cho hồ sơ học sinh 

MCPS. 

 

G. Văn bằng, Sinh Hoạt Ngoài Chương Trình Học, Chương trình Giảng Dạy MCPS 

và Thẩm Định các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt 

 

1. Học sinh chuyển từ chương trình giảng dạy tại nhà, đăng ký vào MCPS và 

đáp ứng tất cả các điều kiện tốt nghiệp MCPS có thể nhận Bằng Tốt nghiệp 

Trung học Maryland.  Điều kiện tốt nghiệp trường trung học MCPS được 

tìm thấy trong MCPS Regulation ISB-RA, High School Graduation 

Requirements. 

 

2. Một học sinh được giảng dạy tại nhà không được tham gia các hoạt động 

thể thao ở trường trung học MCPS hoặc các hoạt động ngoại khóa.  

Maryland Public Secondary Schools Athletic Association cung cấp các 
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trường hợp ngoại lệ hạn chế cho học sinh được giảng dạy tại nhà để tham 

gia vào chương trình thể thao của một trường tư, tùy theo quyết định của 

các trường không là công lập. 

 

3. Chương trình giảng dạy MCPS và các tài liệu giảng dạy MCPS khác sẽ 

không được phân phối để sử dụng trong các chương trình giảng dạy tại nhà. 

 

4. Phụ huynh/giám hộ của một học sinh được nhận chương trình giảng dạy tại 

nhà có quyền yêu cầu MCPS thẩm định tình trạng hội đủ điều kiện của học 

sinh cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, như là một phần của quy trình Child 

Find theo Federal Individuals with Disabilities Education Act.   

 

H. Lưu trữ hồ sơ 

 

Giám sát/người được chỉ định tại nhà của MCPS Home Instruction sẽ duy trì các 

hồ sơ của học sinh tham gia chương trình giảng dạy tại nhà, bao gồm, nhưng không 

giới hạn ở các tài liệu sau: 

 

1. MCPS Form 270-34, Home Instruction Notification (kín)   

 

2. Tiêu chuẩn MCPS hay các điểm thi tiểu bang như có/thích hợp 

 

3. MCPS Form 270-35, Review of Home Instruction Program, cho những học 

sinh mà chương trình là do MCPS giám thị 

 

4. MCPS Form 270-36, Annual Notification to Continue Home Instruction 

(kín), nếu thích hợp 

 

5. Tất cả các liên lạc và các tài liệu liên quan khác 

   

  

Nguồn Liên Quan: Annotated Code of Maryland, Education Article, §7-301; Code of 

Maryland Regulations (COMAR) §13A.10.01.01 et seq; 

§13A.09.09.02B (4-9) 

 

 
Lịch sử Quy luật:  Lịch sử Mới, Tháng 2, 1986; kiểm lại Ngày 14 Tháng 12, 1987; kiểm lại Ngày 1 tháng 7, 1995; kiểm lại Ngày 

29 tháng 6, 2005; kiểm lại Ngày 29 tháng 6, 2017; kiểm lại Ngày 5 tháng 9, 2019. 
 


