
August 2022 Newsletter
Dear Valle Lindo Families,

Welcome Back! The first day of school will be August 17th and we are so excited to welcome our
students to the 2022 - 2023 School Year! This year will bring many new opportunities to learn and grow
as a school community. Our teachers and staff have been preparing and are eagerly awaiting the first
day of school.

Your partnership and support are key elements to ensuring that we are able to maximize each student’s

educational development. This packet contains important information that will help us prepare for a

wonderful school year. Please be sure to read and review this information with your student. Throughout

the year, we will provide students with many unique and enriching learning experiences. Please check

your email regularly to ensure you receive all district communication.

We look forward to serving your family as we work together to meet the needs of our students. In the
meantime, please reach out should you have any additional questions or require clarification on any of
the information provided in this packet.

Sincerely,

Dr. Elizabeth Evans, Superintendent

_______________________________________________________________________________

Mission Statement
It is the mission of the Valle Lindo School District
that all students realize their maximum potential;
empowering them to be challenged intellectually,

physically fit, socially responsible and culturally sensitive.

Superintendent/District Goals
Provide an educationally sound system delivered to meet the needs of all students.

Provide personnel services to support the integrity of the educational process.
Provide a safe, clean, and secure environment for all students and staff.

Ensure a fiscally responsible and balanced budget.
Provide effective communication to parents, students, employees, and community.

_______________________________________________________________________________
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School begins Wednesday, August 17, 2022

2022 - 2023 SCHOOL SCHEDULES

New Temple
Full Day Monday - Friday

Grades TK - 3
8:25 am - 2:35 pm

Grade 4 & 5
8:00 am - 2:35 pm

Dean L. Shively Middle School
Full Day Monday - Friday

Grades 6 - 8
8:00 am - 2:30 pm

ATTENDANCE
Regular attendance and punctuality are essential to your child's learning. We are required to maintain an
accurate accounting of student attendance on a daily basis. Please notify the school when your child is
absent. This includes both online and on-site absences.

1. Send a written note stating the reason for the absence.
2. Call by phone stating the reason for the absence.
3. Email the Attendance Office stating the reason for absence.

New Temple Office at (626) 580-0692 Ext. 200 Shively Office at (626) 580-0610  Ext. 107
dsoriavega@sd.vallelindo.k12.ca.us lcojulun@sd.vallelindo.k12.ca.us

* After one week an unverified absence becomes an unexcused absence.

TARDY
1. All students are expected to be in their classrooms (online or on-site) at the start of the class.

2. Any student entering the classroom after the designated start time will be considered tardy for that
day and will be in violation of school rules.

TRUANT
1. When a student has an unexcused absence(s).

*To avoid being classified as a truant, please verify all absences within one week.
2. When a student is chronically tardy.
3. When a student is tardy 30 minutes or longer on three or more occasions.

Please note:
Three truancies are considered a habitual truant by the State of California. Truancies can be any
combination of unexcused absences and/or tardies in excess of thirty minutes. Excessive truancies or
attendance problems may result in the student and parent having to attend a School Attendance Review
Board (SARB) Hearing, which may result in appropriate legal action.

NOTES:
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SCHOOL NUTRITION PROGRAM

All students enrolled in the Valle Lindo School District will receive a healthy breakfast and lunch at no
charge to families each day of the 2022 - 2023 school year. Students are also permitted to bring their own
food to school.

DISTRICT COMMUNICATION

www.vallelindo.k12.ca.us
Our most comprehensive and up-to-date information can be found here.

Monthly Newsletter
A monthly newsletter will be emailed home at the start of each month. To ensure you receive these
newsletters, keep the school office informed of your current (preferred) email address.

Phone Messaging System
Our phone message system will alert you of an emergency, student absence and important information. To
ensure you receive these messages, keep the school office informed of your current (preferred) phone
number for receiving messages. If at any time your contact numbers change, please notify your school
office.

School Site Administration

New Temple Elementary School

Mr. Ryan Bonde, Principal
rbonde@sd.vallelindo.k12.ca.us

Ms. Emily Guerra, Dean of Students
eguerra@sd.vallelindo.k12.ca.us

Andréa Bidart-Oteiza, Coordinator of Special Education
abidart@sd.vallelindo.k12.ca.us

Mrs. Sandra Erives, Secretary
serives@sd.vallelindo.k12.ca.us

Ms. Diana Soria-Vega, Attendance
dsoriavega@sd.vallelindo.k12.ca.us

Dean L. Shively Middle School

Mrs. Daniela Perez, Principal
dperez@sd.vallelindo.k12.ca.us

Ms. Emily Guerra, Dean of Students
eguerra@sd.vallelindo.k12.ca.us

Andréa Bidart-Oteiza, Coordinator of Special Education
abidart@sd.vallelindo.k12.ca.us

Mrs. Jennifer Polanco, Secretary
jpolanco@sd.vallelindo.k12.ca.us

Ms. Leslie Cojulun, Attendance
lcojulun@sd.vallelindo.k12.ca.us

District Language Liaisons
Our team is dedicated to providing on-site interpretation, remote interpretation and translation. Please
contact one of our Language Liaisons if you have any questions.

Mandarin Lisa Chung, M.Ed.
lchung@sd.vallelindo.k12.ca.us

Spanish Estela Valdovinos
evaldovinos@sd.vallelindo.k12.ca.us

Vietnamese Kim Tran
ktran@sd.vallelindo.k12.ca.us

NOTES:
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DRESS CODE

School uniforms are mandatory for the 2022 - 2023 school year.

The purpose of the dress code is to enable students to concentrate on learning and to provide a safe and
orderly campus. Uniforms play an important role in maintaining an environment conducive to learning.

Tops – solid color white, navy blue, or light blue
Shirts and blouses must be solid color, full length and have a collar.
Undershirts (if visible) must also be a solid uniform color.

Bottoms - solid color navy blue, khaki or *dark green plaid with yellow striping
Cotton pants, slacks, and shorts must be solid color navy blue or khaki color. Cargo pants and jeans are not
allowed. Pants should be secured at the waist and shorts may be no more than 3” above or below the knee.
Leggings (if worn) must be solid uniform color (navy blue).
*Skirts, dresses and jumpers may be solid navy blue or dark green plaid with yellow striping. They may be
no more than 3” above the knee.

Face Masks
Face masks are strongly recommended. The district continues to abide by the LA County Public Health
Department recommendations and protocol is subject to change without notice.

Outerwear – solid color white, navy blue, light blue or dark green
Shively Saints and New Temple Tigers are the ONLY logos permitted on sweaters and jackets worn inside the
classroom; outerwear not in compliance with the uniform requirements must be removed prior to entering
the classroom. Solid color only, no logos or designs of any kind.

School Spirit Friday
Shively Saints and New Temple Tigers are permitted to wear school designated spirit shirts ONLY on Fridays.

Other school dress:
▪ Shoes must be worn at all times.  A substantial sole is required. No flip flops, sandals or slippers.
▪ Shorts and skirts are not to be more than three (3) inches above the knee.
▪ Exaggerated or distracting hairstyles such as: Mohawks, fauxhawks, spikes, shaved lines or

patterns, dyed or bleached hair are not permitted.
▪ Nails should be trimmed to a “practical length” appropriate for writing, typing and participating

in physical education activities.
▪ Hats or caps may not be worn without the express permission of the principal.
▪ Gang emblems of any kind will not be allowed.
▪ Earrings or other jewelry, which may present a safety hazard, are not suitable for school wear.

No facial jewelry other than earrings is permitted.
▪ Baggy pants are not allowed. Pants must be secured at the waist as to not slip down below the

waist, and shirts must be tucked in.  Shirts and blouses are to fully cover the stomach area.
▪ Chains, spikes, headbands, bandanas, long dangling belts, or gang paraphernalia are not

permitted.
▪ Although students are discouraged from wearing makeup, it is permitted in moderation. Makeup

is not to be applied in the classroom at any time.

The purpose of the dress code is to enable students to concentrate on learning and to provide a safe and
orderly campus. Uniforms play an important role in maintaining an environment conducive to learning.

It is strongly recommended to wear a face mask at all times on campus, except while eating.

It will ultimately be at the discretion of the school district’s administration to determine if student dress is
appropriate and conforms to the district standards.
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GRADING SCHEDULE

Progress Reports Go Home

October 7  *  January 20  *  April 7

Report Cards Go Home

November 18  *  March 3  *  June 2
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Standards of Behavior
In order to maintain a respectful, safe and orderly campus, students are expected to obey the following

Standards of Behavior:

1. Students are expected to show courtesy and respect for each other and all school personnel.
2. No fighting is allowed at school. Any student involved in a fight will have his/her parents contacted

and may be suspended or expelled.

3. Abusive language, profanity, bullying and/or harassment of any kind are not allowed.

4. Littering or defacing of school facilities or property is not allowed. Parents will be billed to reimburse
the cost of repairing damages caused at school by their children.

5. Rough games, horseplay, tackle football, piggy-back rides, climbing on furniture, buildings, fences,
etc., is not permitted.

6. Playing is not allowed in designated areas including: hallways, between wings of buildings, while in
line, restrooms, or lunchrooms.  The playground is the designated area for student play.

WALK IN HALLWAYS AT ALL TIMES!

7. Bikes must be walked on campus and parked in the designated areas.  All bikes MUST be locked.

8. Students must stay out of areas designated for faculty use only.

9. Students must comply with the Dress Code Policy.

10. Gum or sunflower seeds are not allowed on school property.

11. Students may not be out of class without a hall pass and permission of the teacher.

12. Skateboards, roller skates, and roller blades are not allowed on campus.

13. The sale of personal student items and/or Gambling games are not allowed.

14. Music devices, toys/games, plush toys etc. are not allowed on campus.

15. Personal property is not to be brought to school unless it is intended for instructional purposes and
has been pre-authorized by the principal. The District assumes no responsibility or liability for
property belonging to students. Any item labeled “keep out of the reach of children” is prohibited,
including: markers, glue, white-out, and medication.

16. Matches, caps, poppers, or fireworks of any kind are not allowed.

17. Weapons of any kind, knives, sharp instruments, guns, sling shots, and/or imitation weapons, guns
or knives are strictly prohibited. Dangerous objects such as laser pointers, laser pens, or any stun
devices are not allowed.

18. Alcoholic beverages, tobacco products, vape pens/products or drugs will not be permitted on
campus.

19. Animals of any type are not to be brought to school without the prior consent of the teacher, and
then only if properly caged.  No animal is to be kept in the classroom for more than one week.

20. Food or drinks may not be taken out of the lunch area except to a specially designated place as
approved by the principal.

21. There is to be no eating or drinking in the classrooms unless it is a designated party time and/or
authorized by the teacher.

22. Students will not be permitted to leave school grounds during the instructional day unless an
authorized parent/guardian comes to school and signs the student out.

23. Students are to do homework as assigned.
24. Students are not to cheat on any school assignments or tests. All students are to do their own

schoolwork. Students may be failed for cheating.
25. Students will be allowed to call home only in cases of emergency. Calling parents to bring homework

or for permission to stay at a friend's home are not considered emergencies.

26. Cell phones must be powered “off” while on campus.  (Silent mode is not adequate.)

27. Engaging in “sexting” or any other inappropriate use of electronic devices (cell phones, computers,
etc.) including cyber bullying is not permitted.

NOTES:
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BEHAVIOR CONSEQUENCES

School consequences for inappropriate behavior may include, but shall not be limited to:

Conference with teacher

Parent conference

Loss of privileges

Community Service

Modified instructional program/behavior contract

Suspension

Expulsion

SUSPENSION / EXPULSION FROM SCHOOL

Students are responsible for their actions and behavior while on school grounds, while going to or

coming from school, during lunch period or at any school sponsored activity. Education Code 48900

requires suspension or expulsion from school for any student who:

(a) Caused, attempted to cause, or threatened to cause physical injury to another person
(b) Possessed or sold any firearm, knife, explosive or other dangerous object
(c) Unlawfully possessed, used, sold, furnished or had been under the influence of any controlled substance
(d) Unlawfully offered, arranged, or negotiated to sell any controlled substance
(e) Committed robbery or extortion
(f) Caused or attempted to cause damage to school property
(g) Stole or attempted to steal school property or private property
(h) Possessed or used tobacco, or products containing tobacco
(i) Committed an obscene act or engaged in habitual profanity or vulgarity
(j) Unlawfully possessed, offered, arranged or negotiated to sell any drug paraphernalia
(k) Disrupted school activities or otherwise willfully defied valid authority of school personnel engaged in the

performance of their duties
(l) Knowingly received stolen property
(m) Possessed an imitation firearm
(n) Committed or attempted to commit a sexual assault or committed a sexual battery
(o) Harassed, threatened, or intimidated a pupil who is a complaining witness or a witness in a school disciplinary

proceeding. Harassment of another person includes: sexual harassment, bullying, threatening, or intimidation
(p) Unlawfully offered, arranged to sell or sold the prescription drug Soma
(q) Engaged in hazing
(r) Engaged in any act of bullying

The Education Code 48900(v) further provides that a superintendent or principal may use discretion to
provide alternatives to suspension or expulsion, including counseling or anger management programs.

PROMOTION / RETENTION

The Valle Lindo School District Board Policy 5123 defines the criteria by which a student may be
promoted or retained for grades K-8.  Eighth grade graduation criteria include the following:

1. No “F” grade average for the year in any subject.
2. A combined Grade Point Average of 1.50 (or higher) for the year.

***To be eligible to participate in the 8th grade promotion ceremony, activities, and field trip,
students must have successfully met the criteria stated in numbers 1 and 2 above, and

maintained acceptable behavior throughout their 8th grade year.

Mental Health Support Services

If you or a family member are looking for help with mental health or substance use, Care Solace can
help you quickly find treatment options matched to your needs regardless of the circumstance. Care
Solace is a complimentary and confidential service provided to students, staff, and their families by
Valle Lindo School District. Care Solace’s team is available 24/7/365 and can support you in any
language. If you would like to use Care Solace to help you find a provider:

● Call 888-515-0595 available 24/7/365

● Visit www.caresolace.com/vlsdfamilies and either search on your own OR click “Book
Appointment” for assistance by video chat, email, or phone.
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Valle Lindo School District Technology Use Contract
Acceptable Use Agreement

Computers and the Internet are found in every classroom, computer lab, and library media center. Students
are to use computers for school projects and research. Teachers will help students learn to use computers
and the Internet properly so that they will be prepared for the future. The Valle Lindo School District will
work hard to protect students from any dangerous or inappropriate material found on the Internet. It is the
student’s job to use the computer properly and responsibly. Students must report any vandalism or
dangerous and inappropriate material found on the Internet to their teacher or school employee.

Terms and Conditions of This Contract
I. Personal Responsibility. I know that the computer must be used correctly.

A. I know that school rules must be followed on the computer network.
B. I know that if anything is not right or makes me uncomfortable, I will tell the person in

charge.
C. If I find something that is not appropriate on the Internet, I will leave it right away and tell an

adult.
D. I understand that all the rules described in the discipline policy apply when I am using the

computer and/or the Internet.

II. Acceptable Use. I understand that computers should be used for learning, research and creating
classroom projects.

A. If I copy anything from the Internet or software program and paste it into my project, I will
give credit to the author.

B. I will follow the rules of the network.
C. I will NOT participate in Chat Rooms while I am at school.
D. I will not try to buy, sell or advertise anything on the school network.
E. I understand that the computer belongs to the school district and I will not change the way

the computer desktop looks or works.
F. I will not download any commercial software from the Internet.

I understand that if I use information from the computer or the Internet incorrectly, I may be breaking the
law. If I do this, I could be suspended from school and could be subject to other disciplinary and/or legal
action.

III. Network Etiquette and Privacy. I will follow school rules and use manners when using the computer and
the Internet. Some rules are:

A. Use the computer and the Internet for classroom projects or research.
B. Respect other students’ work on the computer. Do not change or remove another student’s

work from the computer.
C. Only use email with my teacher’s permission.
D. Take care of the computer and any other equipment as if it belonged to me.

IV. Services. Valle Lindo School District has no control over the Internet. Teachers and staff will work with
students to protect them from inappropriate material on the Internet.  They will also teach students how to
save and protect their work so that they are successful computer-users.

V. Vandalism. I will not harm or change the computer hardware, software, student work or messages
belonging to others.

NOTES:
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STUDENT MINIMUM DAYS
School dismissal is at 1:00 pm on the following dates:

September 1, 2022 (NT Back to School)
September 8, 2022 (DLS Back to School)
September 30, 2022 (Professional Development)
October 5, 2022 (Parent Conferences)
October 6, 2022 (Parent Conferences)
October 28, 2022 (Professional Development)
November 18, 2022 (Professional Development)
December 16, 2022 (Professional Development)
January 27, 2023 (Professional Development)
February 1, 2023 (Parent Conferences)
February 24, 2023 (Professional Development)
March 31, 2023 (Professional Development)
April 4, 2023 (DLS Open House)
April 6, 2023 (NT Open House)
April 28, 2023 (Professional Development)
May 26, 2023 (Professional Development)
June 2, 2023 (Last Day of School)

BACK TO SCHOOL NIGHTS

September 1, 2022 - New Temple @ 7:00 pm (Minimum Day)
September 8, 2022 - Dean L. Shively @ 7:00 pm (Minimum Day)

OPEN HOUSE NIGHTS

April 4, 2023 - New Temple @ 7:00 pm (Minimum Day)
April 7, 2023 - Dean L. Shively @ 7:00 pm (Minimum Day)

LAST DAY OF SCHOOL

June 2, 2023 (Minimum Day)

STUDENTS ARE RELEASED ON MINIMUM DAY at 1:00 pm for both schools, New Temple and Dean L.
Shively.  It is a regular workday for staff.

PARENT CONFERENCES - FALL AND SPRING

October 5, 2022 Minimum Day/Shively and New Temple
Late Parent Conference Night (until 6:00 pm)

October 6, 2022 Minimum Day/Shively and New Temple

October 7, 2022 Student Free Day/Shively and New Temple

February 1, 2023 Minimum Day/Shively and New Temple

(please sign and return this portion  to home room teacher)

Acknowledgment of 2022 August Newsletter

Student Name: ___________________________________ Grade: ___________ Room: _______

I have reviewed the 2022 August Newsletter with my student.

Student Signature: _______________________________________

Guardian Signature: ______________________________________



Boletín informativo de agosto de 2022
Estimadas familias de Valle Lindo:

¡Bienvenidos de nuevo! ¡El primer día de clases será el 17 de agosto y estamos muy emocionados de
dar la bienvenida a nuestros estudiantes al año escolar 2022-2023! Este año traerá muchas
oportunidades nuevas para aprender y crecer como comunidad escolar. Nuestros maestros y personal se
han estado preparando y esperan ansiosamente el primer día de clases.

Su colaboración y apoyo son elementos clave para garantizar que podamos maximizar el desarrollo

educativo de cada estudiante. Este paquete contiene información importante que nos ayudará a

prepararnos para un maravilloso año escolar. Asegúrese de leer y revisar esta información con su

estudiante. A lo largo del año, proporcionaremos a los estudiantes muchas experiencias de aprendizaje

únicas y enriquecedoras. Revise su correo electrónico regularmente para asegurarse de recibir todas las

comunicaciones del distrito.

Esperamos servir a su familia mientras trabajamos juntos para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes. Mientras tanto, comuníquese si tiene preguntas adicionales o necesita aclaraciones sobre la
información proporcionada en este paquete.

Atentamente,

Dra. Elizabeth Evans, Superintendente

_______________________________________________________________________________

Declaración de la Misión
La misión del Distrito Escolar de Valle Lindo es

que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial;
capacitándolos para ser desafiados intelectualmente,

físicamente aptos, socialmente responsables y culturalmente sensibles.

Metas de la Superintendente/Distrito
Proporcionar un sistema educativo sólido para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

Proporcionar servicios de personal para apoyar la integridad del proceso educativo.
Proporcionar un ambiente seguro, limpio y protegido para todos los estudiantes y el personal.

Asegurar un presupuesto fiscalmente responsable y equilibrado.
Proporcionar una comunicación efectiva a los padres, estudiantes, empleados y la comunidad.

_______________________________________________________________________________
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La escuela comienza el miércoles 17 de agosto de 2022

HORARIOS ESCOLARES 2022 - 2023

New Temple
Día completo Lunes - Viernes

Grados TK - 3
8:25 am - 2:35 pm

Grados 4 y 5
8:00 am - 2:35 pm

Dean L. Shively Middle School
Día completo Lunes - Viernes

Grados 6 - 8
8:00 am - 2:30 pm

ASISTENCIA
La asistencia regular y la puntualidad son esenciales para el aprendizaje de su hijo(a). Estamos obligados a
mantener una contabilidad precisa de la asistencia de los estudiantes diariamente. Por favor notifique a la
escuela cuando su hijo(a) esté ausente. Esto incluye tanto las ausencias en línea como en el sitio.

1. Envíe una nota escrita indicando el motivo de la ausencia.
2. Llame por teléfono indicando el motivo de la ausencia.
3. Envíe un correo electrónico a la Oficina de Asistencia indicando el motivo de la ausencia.

Oficina de New Temple (626) 580-0692 Ext. 200 Oficina de Shively (626) 580-0610 Ext. 107
dsoriavega@sd.vallelindo.k12.ca.us lcojulun@sd.vallelindo.k12.ca.us

* Luego de una semana, una ausencia no verificada se convierte en una ausencia injustificada.

TARDE
1. Se espera que todos los estudiantes estén en su salón (en línea o en el sitio) al comienzo de la clase.

2. Cualquier estudiante que ingrese al salón después de la hora de inicio designada se considerará
tarde para ese día y estará en violación de las reglas escolares.

AUSENTE
1. Cuando un estudiante tiene una(s) ausencia(s) injustificada(s).

*Para evitar ser clasificado como ausente, verifique todas las ausencias dentro de una semana.
2. Cuando un estudiante llega tarde crónicamente.
3. Cuando un estudiante llega tarde 30 minutos o más en tres o más ocasiones.

Tenga en cuenta:
Tres ausencias injustificadas son consideradas ausencias habituales por el Estado de California. Las
ausencias injustificadas pueden ser cualquier combinación de ausencias injustificadas y/o tardanzas de más
de treinta minutos. Ausentismo excesivo o problemas de asistencia pueden resultar en que el estudiante y
el padre tengan que asistir a una Audiencia de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB), lo que
puede resultar en una acción legal apropiada.

NOTAS:
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NUTRICIÓN ESCOLAR

Todos los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar Valle Lindo recibirán un desayuno y almuerzo saludable
sin cargo para las familias todos los días del 2022 - 2023 año escolar. Los estudiantes también pueden traer
su propia comida a la escuela.

COMUNICACIÓN DEL DISTRITO

www.vallelindo.k12.ca.us
Nuestra información más completa y actualizada se puede encontrar aquí.

Boletín Mensual
Un boletín mensual será enviado a casa por correo electrónico al comienzo de cada mes. Para asegurarse de
recibir estos boletines, mantenga informada a la oficina de la escuela sobre su dirección de correo
electrónico actual (preferida).

Sistema de Mensajes Telefónicos
Nuestro sistema de mensajes telefónicos lo alertará sobre una emergencia, la ausencia de un estudiante e
información importante. Para asegurarse de recibir estos mensajes, mantenga informada a la oficina de la
escuela sobre su número de teléfono actual (preferido) para recibir mensajes. Si en algún momento
cambian sus números de contacto, notifique a la oficina de su escuela.

Administración del Sitio Escolar

Escuela Primaria New Temple

Sr. Ryan Bonde, Director
rbonde@sd.vallelindo.k12.ca.us

Sra. Emily Guerra, Decana de Estudiantes
eguerra@sd.vallelindo.k12.ca.us

Andréa Bidart-Oteiza, Coordinadora de Educación
Especial

abidart@sd.vallelindo.k12.ca.us
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CÓDIGO DE VESTIMENTA

Los uniformes escolares son obligatorios para el año escolar 2022 - 2023 .

El propósito del código de vestimenta es permitir que los estudiantes se concentren en el aprendizaje y brindar un
campus seguro y ordenado. Los uniformes juegan un papel importante en el mantenimiento de un entorno propicio
para el aprendizaje.

Camisas y blusas: color sólido blanco, azul marino o azul claro
Las camisas y blusas deben ser de color sólido, largas y con cuello.
Las camisetas interiores (si son visibles) también deben ser de un color sólido y uniforme.

Pantalones, pantalones cortos, faldas: color sólido azul marino, caqui o *cuadros verdes oscuros con franjas
amarillas
Los pantalones, pantalones de algodón, y pantalones cortos deben ser de color sólido azul marino o color caqui. Los
pantalones capri, pantalones cargo y jeans NO se permiten. Los pantalones deben estar asegurados a la cintura y los
pantalones cortos no pueden tener más de 3 pulgadas por encima o por debajo de la rodilla. Las mallas (si se usan)
deben ser de un color sólido uniforme (azul marino).
*Las faldas, los vestidos y los jerséis pueden ser de cuadros azul marino o verde oscuro con rayas amarillas. No
pueden estar a más de 3” por encima de la rodilla.

Máscaras Faciales
Se recomienda enfáticamente las máscaras faciales. El distrito continúa cumpliendo con las recomendaciones del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y el protocolo está sujeto a cambios sin previo aviso.

Prendas de abrigo: color sólido blanco, azul marino, azul claro o verde oscuro
Shively Saints y New Temple Tigers son los ÚNICOS logotipos permitidos en suéteres y chaquetas que se usan dentro
del salón de clases; La ropa de abrigo que no cumpla con los requisitos del uniforme debe quitarse antes de entrar al
salón de clases. Solo color sólido, sin logotipos ni diseños de ningún tipo.

Viernes de Espíritu Escolar
Shively Saints y New Temple Tigers pueden usar camisetas de espíritu escolar designados SOLAMENTE los viernes.

Otra vestimenta escolar:
▪ Los zapatos deben usarse en todo momento. Se requiere una suela sustancial. No chanclas, sandalias o

pantuflas.
▪ Los pantalones cortos y las faldas no deben estar más de tres (3) pulgadas por encima de la rodilla.
▪ No se permiten peinados exagerados o que distraigan como: Mohawks, fauxhawks, puntas, líneas o

patrones afeitados, cabello teñido o decolorado.
▪ Las uñas deben cortarse a un "largo práctico" apropiado para escribir, mecanografiar y participar en

actividades de educación física.
▪ No se pueden usar sombreros o gorras sin el permiso expreso del director.
▪ No se permitirán emblemas de pandillas de ningún tipo.
▪ Los aretes u otras joyas, que pueden representar un peligro para la seguridad, no son adecuados para

usar en la escuela. No se permiten joyas faciales que no sean aretes.
▪ No se permiten pantalones anchos. Los pantalones deben estar asegurados a la cintura para que no se

deslicen por debajo de la cintura, y las camisas deben estar fajadas. Las camisas y blusas deben cubrir
completamente el área del estómago.

▪ No se permiten cadenas, púas, cintas para la cabeza, pañuelos, cinturones largos que cuelgan o
parafernalia de pandillas.

▪ Aunque se desaconseja que los estudiantes usen maquillaje, se permite con moderación. No se debe
aplicar maquillaje en el salón de clases en ningún momento.

Se recomienda encarecidamente usar una máscara facial en todo momento en el campus, excepto al comer.

En última instancia, será a discreción del distrito escolar determinar si la vestimenta de los estudiantes es
apropiada y se ajusta a las normas del distrito.
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CALENDARIO DE CALIFICACIONES

Informes de Progreso Enviados a Casa

7 de octubre * 20 de enero * 7 de abril

Boletas de Calificaciones Enviados a Casa

18 de noviembre * 3 de marzo * 2 de junio
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Normas de Conducta
Para mantener un campus respetuoso, seguro y ordenado, se espera que los estudiantes obedezcan las siguientes

Normas de Conducta:

1. Se espera que los estudiantes muestren cortesía y respeto entre ellos y con todo el personal escolar.
2. No se permiten peleas en la escuela. Se contactará a los padres de cualquier estudiante involucrado

en una pelea y puede ser suspendido o expulsado.

3. No se permiten lenguaje abusivo, blasfemias, intimidación y/o acoso de ningún tipo.

4. No se permite tirar basura o desfigurar las instalaciones escolares o la propiedad. Se facturará a los
padres para reembolsar el costo de reparar los daños causados   en la escuela por sus hijos.

5. No se permiten juegos bruscos, fútbol americano, paseos a cuestas, escalar muebles, edificios,
cercas, etc.

6. No se permite jugar en las áreas designadas, incluidos: pasillos, entre las alas de los edificios, en la
fila, baños o comedores. El patio de recreo es el área designada para el juego de los estudiantes.

¡CAMINA POR LOS PASILLOS EN TODO MOMENTO!

7. Las bicicletas deben caminarse en el campus y estacionarse en las áreas designadas. Todas las
bicicletas DEBEN estar bloqueadas.

8. Los estudiantes deben permanecer fuera de las áreas designadas para uso exclusivo de la facultad.

9. Los estudiantes deben cumplir con la Política del código de vestimenta.

10. No se permiten chicles ni semillas de girasol en la propiedad escolar.

11. Los estudiantes no pueden estar fuera de clase sin un pase de pasillo y el permiso del maestro.

12. No se permiten monopatines, patinetas, y patines en el campus.

13. No se permite la venta de artículos personales de los estudiantes y/o juegos de azar.

14. No se permiten dispositivos de música, juguetes/juegos, peluches, etc. en el campus.

15. La propiedad personal no debe ser traída a la escuela a menos que esté destinada a fines educativos
y haya sido autorizada previamente por el director. El Distrito no asume ninguna responsabilidad u
obligación por la propiedad que pertenece a los estudiantes. Cualquier artículo etiquetado como
"mantener fuera del alcance de los niños" está prohibido, incluidos: marcadores, pegamento,
blanqueador y medicamentos.

16. No se permiten fósforos, gorras, poppers o fuegos artificiales de ningún tipo.

17. Las armas de cualquier tipo, cuchillos, instrumentos cortantes, pistolas, hondas y/o armas de
imitación, pistolas o cuchillos están estrictamente prohibidas. No se permiten objetos peligrosos
como punteros láser, bolígrafos láser o cualquier dispositivo paralizante.

18. No se permitirán bebidas alcohólicas, productos de tabaco, bolígrafos/productos de vapeo o drogas
en el campus.

19. No se deben traer animales de ningún tipo a la escuela sin el consentimiento previo del maestro, y
sólo si están debidamente enjaulados. Ningún animal debe permanecer en el salón de clases por
más de una semana.

20. No se pueden sacar alimentos o bebidas del área de almuerzo, excepto a un lugar especialmente
designado según lo aprobado por el director.

21. No se debe comer ni beber en las aulas a menos que sea un tiempo de fiesta designado y/o
autorizado por el maestro.

22. A los estudiantes no se les permitirá salir de la escuela durante el día de instrucción a menos que un
padre/tutor autorizado Silent venga a la escuela y firme la salida del estudiante.

23. Los estudiantes deben hacer la tarea asignada.
24. Los estudiantes no deben hacer trampa en ninguna tarea o prueba escolar. Todos los estudiantes

deben hacer su propio trabajo escolar. Los estudiantes pueden ser reprobados por hacer trampa.
25. A los estudiantes se les permitirá llamar a casa solo en casos de emergencia. Llamar a los padres

para que traigan la tarea o pedir permiso para quedarse en la casa de un amigo no se considera una
emergencia.

26. Los teléfonos celulares deben estar "apagados" mientras estén en el campus. (El modo silencioso no
es adecuado).

27. No se permite participar en "sexting" o cualquier otro uso inapropiado de dispositivos electrónicos
(teléfonos celulares, computadoras, etc.), incluido el acoso cibernético.

NOTAS:
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CONSECUENCIAS DE COMPORTAMIENTO

Las consecuencias escolares por comportamiento inapropiado pueden incluir, entre otras:

Conferencia con el maestro

Conferencia con los padres

Pérdida de privilegios

Servicio comunitario

Programa educativo modificado/contrato de comportamiento

Suspensión

Expulsión

SUSPENSIÓN / EXPULSIÓN DE LA ESCUELA

Los estudiantes son responsables de sus acciones y comportamiento mientras estén en la propiedad

escolar, mientras van o vienen de la escuela, durante la hora del almuerzo o en cualquier actividad

patrocinada por la escuela. El Código de Educación 48900 requiere la suspensión o expulsión de la

escuela para cualquier estudiante que:

(a) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona
(b) Poseyó o vendió cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso
(c) Poseyó, usó, vendió o proporcionó ilegalmente o ha estado bajo la influencia de cualquier sustancia controlada
(d) Ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de cualquier sustancia controlada
(e) Cometió robo o extorsión
(f) Causó o intentó causar daños a la propiedad escolar
(g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada
(h) Poseyó o usó tabaco, o productos que contengan tabaco
(i) Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales
(j) Ilegalmente poseyó, ofreció, arregló o negoció para vender cualquier parafernalia de drogas
(k) Interrumpió las actividades escolares o deliberadamente desafió la autoridad válida del personal escolar

involucrado en el desempeño de sus funciones
(l) A sabiendas recibió propiedad robada
(m) Poseyó un arma de fuego de imitación
(n) Cometer cometió o intentó cometer una agresión sexual o cometió una agresión sexual
(o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo denunciante o un testigo en un procedimiento

disciplinario escolar. El acoso de otra persona incluye: acoso sexual, hostigamiento, amenaza o intimidación
(p) Ofrecimiento, arreglo para vender o vender ilegalmente el medicamento recetado Soma
(q) Participar en novatadas
(r) Participar en cualquier acto de hostigamiento

El Código de Educación 48900(v) establece además que un superintendente o director puede usar la
discreción para proporcionar alternativas a la suspensión o expulsión, incluidos los programas de
asesoramiento o manejo de la ira.

PROMOCIÓN / RETENCIÓN

La Política 5123 de la Junta del Distrito Escolar Valle Lindo define los criterios por los cuales un
estudiante puede ser promovido o retenido para los grados K-8. Los criterios de graduación del octavo
grado incluyen lo siguiente:

1. No tener un promedio de calificaciones de "F" para el año en ninguna materia.
2. Un promedio de calificaciones combinado de 1.50 (o superior) para el año.

***Para poder participar en la ceremonia de promoción del 8º grado, en las actividades y en la excursión, los
estudiantes deben haber cumplido con los criterios indicados en los números 1 y 2 anteriores, y haber
mantenido un comportamiento aceptable durante todo el año de 8º grado.

Servicios de Apoyo de Salud Mental

Si usted o un miembro de su familia está buscando ayuda con la salud mental o el uso de sustancias,
Care Solace puede ayudarlo a encontrar rápidamente opciones de tratamiento que se ajusten a sus
necesidades, independientemente de las circunstancias. Care Solace es un servicio gratuito y
confidencial proporcionado a los estudiantes, el personal y sus familias por el Distrito Escolar Valle
Lindo. El equipo de Care Solace está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días
del año y puede ayudarle en cualquier idioma. Si desea usar Care Solace para ayudarle a encontrar un
proveedor:

● Llame al 888-515-0595 disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año

● Visite www.caresolace.com/vlsdfamilies y busque por su cuenta o haga clic en "Reservar
cita" para recibir ayuda de chat de video, correo electrónico o teléfono.
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Distrito Escolar Valle Lindo Contrato de Uso de Tecnología
Acuerdo de Uso Aceptable

Las computadoras e Internet se encuentran en cada salón de clases, en el laboratorio de computación y en
el centro multimedia de la biblioteca. Los estudiantes deben usar computadoras para proyectos escolares e
investigaciones. Los maestros ayudarán a los estudiantes a aprender a usar las computadoras e Internet
correctamente para que estén preparados para el futuro. El Distrito Escolar Valle Lindo trabajará
arduamente para proteger a los estudiantes de cualquier material peligroso o inapropiado que se encuentre
en Internet. Es el trabajo del estudiante de usar la computadora de forma adecuada y responsable. Los
estudiantes deben reportar cualquier vandalismo o material peligroso e inapropiado que se encuentre en el
Internet a su maestro o empleado de la escuela.

Términos y Condiciones de este Contrato
I. Responsabilidad Personal. Sé que la computadora debe usarse correctamente.

A. Sé que se deben seguir las reglas de la escuela en la red informática.
B. Sé que si algo no está bien o me incomoda, se lo diré a la persona a cargo.
C. Si encuentro algo que no es apropiado en el Internet, lo dejaré de inmediato y se lo diré a un

adulto.
D. Entiendo que todas las reglas descritas en la política de disciplina se aplican cuando estoy

usando la computadora y/o Internet.

II. Uso Aceptable. Entiendo que las computadoras deben usarse para aprender, investigar y crear proyectos
de clase.

A. Si copio algo de Internet o un programa de software y lo pego en mi proyecto, le daré
crédito al autor.

B. Seguiré las reglas de la red.
C. NO participaré en salas de chat mientras esté en la escuela.
D. No intentaré comprar, vender o hacer propaganda de nada en la red escolar.
E. Entiendo que la computadora pertenece al distrito escolar y no cambiaré la apariencia o el

funcionamiento del escritorio de la computadora.
F. No descargaré ningún software comercial de Internet.

Entiendo que si uso incorrectamente la información de la computadora o de Internet, puedo estar
infringiendo la ley. Si hago esto, podría ser suspendido de la escuela y podría estar sujeto a otra acción
disciplinaria y/o legal.

III. Etiqueta y Privacidad de la Red. Seguiré las reglas de la escuela y usaré buenos modales cuando use la
computadora e Internet. Algunas reglas son:

A. Usar la computadora e Internet para proyectos de clase o investigación.
B. Respetar el trabajo de otros estudiantes en la computadora. No cambiar ni eliminar el

trabajo de otro estudiante de la computadora.
C. Solo usar el correo electrónico con el permiso de mi maestro.
D. Cuidar la computadora y cualquier otro equipo como si fuera mío.

IV. Servicios. El Distrito Escolar Valle Lindo no tiene control sobre el Internet. Los maestros y el personal
trabajarán con los estudiantes para protegerlos de material inapropiado en el Internet. También enseñarán
a los estudiantes cómo guardar y proteger su trabajo para que sean usuarios de computadoras exitosos.

V. Vandalismo. No dañaré ni cambiaré el hardware de la computadora, el software, el trabajo de los
estudiantes o los mensajes que pertenezcan a otros.

NOTAS:
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DÍAS MÍNIMOS PARA LOS ESTUDIANTES
La salida de la escuela es a la 1:00 pm en las siguientes fechas:

1 de septiembre de 2022 (Regreso a clases de NT)
8 de septiembre de 2022 (Regreso a clases de DLS)
30 de septiembre de 2022 (Desarrollo profesional)
5 de octubre de 2022 (Conferencias de padres)
6 de octubre de 2022 (Conferencias de padres)
28 de octubre de 2022 (Desarrollo profesional)
18 de noviembre de 2022 (Desarrollo profesional)
16 de diciembre de 2022 (Desarrollo profesional)
27 de enero de 2023 (Desarrollo profesional)
1 de febrero de 2023 (Conferencias de padres)
24 de febrero de 2023 (Desarrollo profesional)
31 de marzo de 2023 (Desarrollo profesional)
4 de abril de 2023 (Casa abierta de DLS)
6 de abril de 2023 (Casa abierta de NT)
28 de abril de 2023 (Desarrollo profesional)
26 de mayo de 2023 (Desarrollo profesional)
2 de junio de 2023 (Último día de clases)

NOCHES DE REGRESO A LA ESCUELA

1 de septiembre de 2022 - New Temple @ 7:00 pm (Día mínimo)
8 de septiembre de 2022 - Dean L. Shively @ 7:00 pm (Día mínimo)

NOCHES DE PUERTAS ABIERTAS

4 de abril de 2023 - New Temple @ 7:00 pm (Día mínimo)
7 de abril de 2023 - Dean L. Shively a las 7:00 pm (Día mínimo)

ÚLTIMO DÍA DE CLASES

2 de junio de 2023 (Día mínimo)

LOS ESTUDIANTES SALEN EL DÍA MÍNIMO a la 1:00 pm para ambas escuelas, New Temple y Dean L. Shively.
Es un día normal de trabajo para el personal.

CONFERENCIAS DE PADRES: OTOÑO Y PRIMAVERA

5 de octubre de 2022 Día mínimo/Shively y New Temple
Noche de conferencias para padres tarde (hasta las 6:00 pm)

6 de octubre de 2022 Día mínimo/Shively y New Temple

7 de octubre de 2022 Día libre para estudiantes/Shively y New Temple

1 de febrero de 2023 Día mínimo/Shively y New Temple

(por favor firme y devuelva esta parte al maestro del salón principal)

Reconocimiento del Boletín de Agosto de 2022

Nombre del estudiante: _______________________________ Grado: __________ Salón: _______

He   revisado el boletín de agosto de 2022 con mi estudiante.

Firma del estudiante: ______________________________________

Firma del tutor: ___________________________________________
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          2022 年 8 月通讯 

亲爱的 Valle Lindo 家人们，  
 

欢迎回来！开学第一天是 8 月 17 日，我们非常高兴地欢迎我们的学生来到 2022 - 2023 学年！作

为学校社区，今年将带来许多学习和成长的新机会。我们的教师和工作人员一直在准备并热切地

等待开学的第一天。 
 

您的配合和支持是确保我们能够最大限度地促进每个学生的教育发展的关键因素。此数据包包含

重要信息，可帮助我们为精彩的学年做好准备。请务必与您的学生一起阅读并查看此信息。 全年，

我们将为学生提供许多独特而丰富的学习体验。请定期查阅您的电子邮件，以确保您收到所有学

区通讯。  

 

我们期待着为您的家人服务，因为我们共同努力满足学生的需求。同时，如果您有任何其他问题

或需要澄清此数据包中提供的任何信息，请联系我们。  
 
 
 

 
Elizabeth Evans 博士，总监  

_______________________________________________________________________________ 
 

使命宣言 

让所有学生都能发挥最大潜力， 

使他们能够在智力上受到挑战， 

身体健康，具有社会责任感和文化敏感性， 

这就是 Valle Lindo 学区的使命。 
  

总监/学区目标 

 提供完善的教育系统，以满足所有学生的需求。 

提供人事服务以支持教育过程的完整性。 

为所有学生和教职员工提供一个安全、干净和有保障的环境。 

确保财政上负责任和平衡的预算。 

为家长、学生、员工和社区提供有效的沟通。 

_______________________________________________________________________________ 
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学校于 2022 年 8 月 17 日星期三开学 

 

2022 - 2023 学年课程表  
 
New Temple 

周一至周五全天 
 

TK - 3 年级  

上午 8 点 25 分 - 下午 2 点 35 分 
 

4 年级和 5 年级 

上午 8:00 - 下午 2:35 
 

Dean L. Shively 中学  

周一至周五全天 

 

6 - 8 年级  

上午 8:00 - 14:30 
 

出勤 
定期出勤和准时对您孩子的学习至关重要。  我们需要每天准确记录学生出勤情况。  如果您的孩子

缺勤，请通知学校。这包括线上和现场缺勤。  
 

1. 发送书面说明，说明缺勤的原因。 

2. 打电话说明缺勤的原因。  

3. 向考勤办公室发送电子邮件，说明缺勤原因。  

New Temple 办事处 (626) 580-0692 分机 200  Shivery 办公室，电话 (626) 580-0610 分机 107 

  dsoriavega@sd.vallelindo.k12.ca.us                         lcojulun@sd.vallelindo.k12.ca.us   
    
* 一周后 ，未经证实的缺勤将变成无故缺勤。 
 

迟到 

1. 上课开始时，所有的学生都应该是 在他们的教室里（线上或现场）。 
 

2. 任何在超过那天指定的开始时间进入教室的学生 将被视为迟到，将违反校规。   
 

逃学 

1. 当学生无故缺勤时。 

*为避免被归类为逃学，请核实一周内所有缺勤情况 。 

2. 当学生迟到超过规定时间时。 

3. 当学生在三个或更多场合迟到 30 分钟或更长时间。 
 

请注意： 

三次逃学被加利福尼亚州认为是 习惯性逃学。旷课是无故缺勤和/或迟到超过 30 分钟的任意组合。

过度旷课或出勤问题可能导致学生和家长不得不参加学校出勤审查委员会 (SARB) 听证会，这可能会

导致采取适当的法律行动。 
 

 
注： 
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学校营养计划 
 

所有在 Valle Lindo 学区就读的学生将在   2022 - 2023 学年每一天获得给予家人的免费健康早餐和午餐。

学生也可以自带食物上学。  
 

学区通讯 
 

www.vallelindo.k12.ca.us 

我们最全面和最新的信息可以在这里找到。   

 

每月通讯  

每月通讯将在每个月初通过电子邮件发送给家庭。为确保您收到这些时事通讯，请让学校办公室了

解您当前（首选）的电子邮件地址。 
 

电话信息系统 

我们的电话信息系统将针对紧急情况、学生缺勤和重要信息向您发送提醒。  为确保您收到这些信息，

请随时通知学校办公室您用于接收消息的 现用（首选）电话号码 。  如果您的联系电话在任何时候

发生变化，请通知您的学校办公室。 

 

校址行政部门 

 

New Temple 小学  

Ryan Bonde 先生，校长 
rbonde@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 

Emily Guerra 女士，学生主任 

eguerra@sd.vallelindo.k12.ca.us 
 

Andréa Bidart-Oteiza，特殊教育协调员 
abidart@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 

Sandra Erives 夫人，秘书 
serives@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 

Diana Soria-Vega 女士，出勤部 
dsoriavega@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 

Dean L. Shively 中学  

Daniela Perez 女士，校长  
dperez@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 

Emily Guerra 女士，学生主任 

eguerra@sd.vallelindo.k12.ca.us 
 

Andréa Bidart-Oteiza，特殊教育协调员 
abidart@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 

Jennifer Polanco 夫人，秘书 
jpolanco@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 

Leslie Cojulun 女士，出勤部 
lcojulun@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 

 

学区语言联络员 

我们的团队致力于 提供现场口译、远程口译和笔译。如果您有任何问题，请联系我们的一位语言联

络员。 
 

普通话 Lisa Chung，教育硕士 
lchung@sd.vallelindo.k12.ca.us  
 

西班牙语 Estela Valdovinos 

evaldovinos@sd.vallelindo.k12.ca.us 
 

越南语 Kim Tran 
ktran@sd.vallelindo.k12.ca.us 
 

 
注： 

 
 
 
 
 

mailto:rbonde@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:eguerra@sd.vallelindo.k12.ca.us
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mailto:abidart@sd.vallelindo.k12.ca.us
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着装规范 
 

2022 - 2023 学年必须穿校服。 
 

着装规范的目的是让学生专注于学习，并提供一个安全有序的校园。制服在维持有利于学习的环境

方面发挥着重要作用。  
 

上衣——纯色白色、海军蓝或浅蓝色 

衬衫和衬衫必须是纯色、全长和有领。 

汗衫（如果可见）也必须是纯色统一的颜色。  
 

下装 - 纯色海军蓝、卡其色或*深绿色格子带黄色条纹 

棉裤、休闲裤和短裤必须是纯色海军蓝或卡其色。工装裤和牛仔裤是 不 允许的。裤子应固定在腰部，

短裤不得高于或低于膝盖 3 英寸。紧身裤（如果穿着）必须是纯色统一的（海军蓝色）。 

*裙子、连衣裙和套头衫可以是纯海军蓝或带有黄色条纹的深绿色格子。它们可能不超过膝盖以上 3 

英寸。 
 

口罩  

强烈建议使用口罩。学区继续遵守洛杉矶县公共卫生部门的建议，协议如有更改，恕不另行通知。  
 

外套——纯白色、海军蓝色、浅蓝色或深绿色 

Shivery Saints 和 New Temple Tigers 是允许在教室内穿的毛衣和夹克上使用的唯一徽标；不符合校服

要求的外套必须在进入教室前脱掉。只有纯色，没有任何徽标或设计。 
 

学校精神星期五 

Shivery Saints 和 New Temple Tigers 只 允许在星期五穿着学校指定的精神衬衫。  
 

     其他校服： 

▪ 鞋子必须始终穿着。  需要坚固的鞋底。禁止穿人字拖、凉鞋或拖鞋。   

▪ 短裤和裙子不得超过膝盖以上三 (3) 英寸。 

▪ 夸张或分散注意力的发型，例如：不允许 Mohawks、fauxhawks、尖刺、剃发线或图案、

染色或漂白的头发。  

▪ 指甲应修剪到适合书写、打字和参加体育活动的“实用长度”。   

▪ 未经校长明确许可，不得戴帽子。 

▪ 不允许使用任何形式的帮派标志。  

▪ 可能存在安全隐患的耳环或其他首饰不适合学校佩戴。不允许佩戴耳环以外的面部饰品。 

▪ 不允许穿宽松的裤子。  裤子必须固定在腰部，以免滑到腰部以下，衬衫必须塞进去。衬

衫和罩衫要完全覆盖腹部。  

▪ 不允许使用链子、钉子、头带、头巾、悬垂的长腰带或帮派用品。 

▪ 尽管不鼓励学生化妆，但允许适度化妆。任何时候都不能在课堂上化妆。 

 

着装规范的目的是使学生能够专注于学习，并提供一个安全有序的校园。校服在维持有利于学习的

环境方面发挥着重要作用。  

 
 

强烈建议在校园内任何时候都戴口罩，吃饭时除外。 

 

最终将由学区行政部门自行决定学生着装是否合适并符合学区标准。 
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评分表 

进度报告发送到家 

10 月 7 日 * 1 月 20 日 * 4 月 7 日 

成绩单发送到家 

11 月 18 日 * 3 月 3 日 * 6 月 2 日 
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行为标准 
为了维护尊重、安全和有序的校园，学生应遵守以下 

行为标准： 

 

1. 学生应表现出对彼此和所有学校工作人员的礼貌和尊重。 

2. 学校不允许打架。任何卷入打架的学生都将联系其父母，并可能被停学或开除。 

3. 不允许辱骂、亵渎、欺凌和/或任何形式的骚扰。 

4. 不允许乱扔垃圾或污损学校设施或财产。家长将被要求赔偿他们的孩子在学校造成的修理损

坏的费用。 

5. 不允许进行粗暴的游戏、马戏、铲球、骑马、攀爬家具、建筑物、栅栏等。 

6. 禁止在指定区域玩耍，包括：  走廊、建筑物的两翼之间、排队时、洗手间或餐厅。  操场是学

生玩耍的指定区域。  

      所有时间都在走廊里走！ 

7. 自行车必须在校园内步行并停放在指定区域。  所有自行车必须上锁。 

8. 学生必须远离指定供教师使用的区域。 

9. 学生必须遵守着装规范政策。 

10. 不允许将口香糖或葵花籽置于学校财产上。                       

11. 未经校内通行证和老师许可，学生不得离开课堂。 

12. 校园内不允许使用滑板、旱冰鞋和轮滑鞋。 

13. 不允许出售个人学生物品和/或赌博游戏。 

14. 校园内不允许使用音乐设备、玩具/游戏、毛绒玩具等。  

15. 除非用于教学目的和 已经得到校长的预授权，否则不得将个人财产带到学校。  学区对属于学

生的财产不承担任何责任或义务。  禁止使用任何标记 “放在儿童接触不到的地方” 的物品，

包括：记号笔、胶水、涂白剂和药物。 
16. 不允许使用任何类型的火柴、帽子、爆竹或烟花。   

17. 严禁使用任何种类的武器、刀、锋利的工具、枪、弹弓， 和/或仿制武器、枪支或刀具。不允

许携带激光指示器、激光笔或任何眩晕装置等危险物品。  
18. 校园内不允许携带酒精饮料、烟草制品、电子烟笔/产品或药物。 

19. 未经老师事先同意，任何类型的动物都不得带到学校，并且只有在适当的笼子里才能被带到

学校。  任何动物都不能在教室里超过一周。 

20. 食物或饮料不得带出午餐区，除非到校长批准的特别指定地点。 

21. 除非是指定的聚会时间和/或老师授权，否则教室里不得吃喝。 

22. 学生在教学日期间不得离开学校场地，除非 授权 家长/监护人到校并将学生签出。  

23. 学生要按规定做作业。 

24. 学生不得在任何学校作业或测试上作弊。  所有学生都要做自己的功课。学生可能因作弊而不

及格。 
25. 仅 在紧急情况下，学生才被允许打电话回家。打电话让父母帮忙带作业或询问是否允许留在

朋友家 不 被认为是紧急情况。 

26. 在校园内，手机必须“关机”。  （静音模式是 不 够的。）  

27. 不允许参与“发送短信”或任何其他不当使用电子设备（手机、电脑等），包括网络欺凌。 
 

 
注： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9                 家长姓名首字母 ________ 学生姓名姓名首字母 ______ 

 

行为后果 

不当行为的学校后果可能包括但不限于： 

教师会议 

家长会 

失去特权 

社区服务 

修改的教学计划/行为合同 

停学 

开除 

 

停学/开除学籍 

学生在校园内、上下学期间、午餐时间或任何学校赞助的活动中对自己的行动和行为负责。  教

育代码 48900 要求有以下行为的学生停学或开除学籍： 

(a) 造成、企图造成或威胁要对他人造成身体伤害 

(b) 拥有或出售任何枪支、刀具、爆炸物或其他危险物品 

(c) 非法拥有、使用、出售、提供受控物质或受到任何受控物质的影响 

(d) 非法提供、安排或协商出售任何受控物质 

(e) 抢劫或敲诈勒索 

(f) 造成或企图造成学校财产损失 

(g) 偷窃或企图偷窃学校财产或私人财产 

(h) 拥有或使用过的烟草，或含有烟草的产品 

(i) 犯下淫秽行为或习惯性亵渎或粗俗 

(j) 非法拥有、提供、安排或协商出售任何吸毒用具 

(k) 扰乱学校活动或以其他方式故意违抗学校工作人员履行职责的有效权限 

(l) 故意收受赃物 

(m) 拥有仿制枪械 

(n) 实施或企图实施性侵犯或实施性殴打 

(o) 骚扰、威胁或恐吓作为投诉证人或学校纪律程序证人的学生。骚扰他人包括：性骚扰、欺凌、威胁或恐吓 
(p) 非法提供、安排出售或出售处方药 Soma 

(q) 参与欺侮 

(r) 参与任何欺凌行为 
 

教育法典 48900(v) 进一步规定，学监或校长可酌情提供替代停学或开除的方法，包括咨询或愤
怒管理计划。 
 

升级/留级 

 
Valle Lindo 学区委员会政策 5123 定义了学生升级或保留 K-8 年级的标准。  八年级毕业标准包括
以下内容： 

1. 一年中任何科目的平均成绩都没有“F”。  
2. 当年的综合平均绩点为 1.50（或更高）。 
 
***有资格参加  8 年级升级仪式、活动和实地考察，学生必须成功满足上述第 1 和第 2 项中

所述的标准，并在整个  8 年级期间保持可接受的行为。 
 
心理健康支持服务 
 
如果您或您的家人正在寻求心理健康或药物使用方面的帮助，Care Solace 可以帮助您快速找到符
合您需求的治疗方案，无论情况如何。Care Solace 是 Valle Lindo 学区为学生、教职员工及其家人
提供的免费保密服务。Care Solace 的团队 24/7/365 全天候为您服务，可以使用任何语言为您提
供支持。如果您想使用 Care Solace 来帮助您寻找提供者： 

● 致电 888-515-0595，24/7/365 可用 

● 访问 www.caresolace.com/vlsdfamilies 并自行搜索或单击“ 
 预约”，通过视频聊天、电子邮件或电话寻求帮助。 

 

 

 

 

 

 

http://www.caresolace.com/vlsdfamilies
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Valle Lindo 学区技术使用合同 

可接受的使用协议 
 

每个教室、计算机实验室和图书馆媒体中心都有计算机和互联网。学生将使用计算机进行学校项目

和研究。  老师会帮助学生学会正确使用电脑和互联网，为未来做好准备。Valle Lindo 学区将努力保

护学生免受互联网上发现的任何危险或不当材料的侵害。正确和负责任地使用计算机是学生的工作。

学生必须向教师或学校员工报告在互联网上发现的任何破坏行为或危险和不当材料。 
 

本合同的条款和条件 

一. 个人的责任。  我知道必须正确使用计算机。 
A. 我知道在计算机网络上必须遵守校规。 
B. 我知道如果有什么不对劲或让我不舒服，我会告诉负责人。 
C. 如果我在网上发现不合适的东西，我会立即远离它并告诉大人。 
D. 我明白纪律政策中描述的所有规则在我使用计算机和/或互联网时均适用。 

 

二、可接受的用途。  我了解计算机应该用于学习、研究和创建课堂项目。 

A. 如果我从互联网或软件程序中复制任何内容并将其粘贴到我的项目中，我将感谢作者。 

B. 我会遵守网络规则。 

C. 我在学校期间不会参加聊天室。 

D. 我不会尝试在学校网络上购买、出售或宣传任何东西。 

E. 我了解计算机属于学区，我不会更改计算机桌面的外观或工作方式。 

F. 我不会从互联网下载任何商业软件。 
 

我明白，如果我不正确地使用来自计算机或互联网的信息，我可能会触犯法律。如果我这样做，我

可能会被停学，并可能受到其他纪律处分和/或法律行动。 
 

三、网络礼仪和隐私。  在使用电脑和网络时，我会遵守校规和使用礼仪。一些规则是： 

A. 使用计算机和互联网进行课堂项目或研究。 

B. 尊重其他学生在计算机上的工作。不要更改或从计算机中删除其他学生的作业。 

C. 仅在获得老师许可的情况下使用电子邮件。 

D. 照看电脑和任何其他设备，就好像它属于我一样。 
 

四.服务。  Valle Lindo 学区无法控制互联网。教师和工作人员将与学生合作，保护他们免受互联网上
不适当的材料的侵害。  他们还将教学生如何保存和保护他们的工作，使他们成为成功的计算机用户。 
 

五. 故意破坏。  我不会损害或更改属于他人的计算机硬件、软件、学生作业或信息。 

 
注： 
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注： 

 

 

 

 

 

 



 

学生早放学日  

放学时间为以下日期的下午 1:00： 
 

2022 年 9 月 1 日（NT 返校） 

2022 年 9 月 8 日（DLS 返校） 

2022 年 9 月 30 日（专业发展） 

2022 年 10 月 5 日（家长会） 

2022 年 10 月 6 日（家长会） 

2022 年 10 月 28 日（专业发展） 

2022 年 11 月 18 日（专业发展） 

2022 年 12 月 16 日（专业发展） 

2023 年 1 月 27 日（专业发展） 

2023 年 2 月 1 日（家长会） 

2023 年 2 月 24 日（专业发展） 

2023 年 3 月 31 日（专业发展） 

2023 年 4 月 4 日（DLS 开放日） 

2023 年 4 月 6 日（NT 开放日） 

2023 年 4 月 28 日（专业发展） 

2023 年 5 月 26 日（专业发展） 

2023 年 6 月 2 日（这个学期最后一天） 

 

返校之夜 
 

2022 年 9 月 1 日 - New Temple @ 晚上 7:00（早放学日） 

2022 年 9 月 8 日 - Dean L. Shiively @ 7:00 pm（早放学日） 
 

开放之夜 

 

2023 年 4 月 4 日 - New Temple @ 晚上 7:00（早放学日） 

2023 年 4 月 7 日 - Dean L. Shiively @ 7:00 pm（早放学日） 
 

这个学期最后一天 
 

2023 年 6 月 2 日（早放学日） 

 

两所学校（New Temple 和 Dean L. Shivery）的学生在早放学日下午 1:00 放学。  这是员工的正常工作

日。 
 

家长会 - 秋季和春季 
 

2022 年 10 月 5 日                   早放学日/Shively 和 New Temple 

    期末家长会议之夜（直到下午 6:00） 
 

2022 年 10 月 6 日                   早放学日/Shively 和 New Temple  
 

2022 年 10 月 7 日                   学生自由日/Shively 和 New Temple 
 

2023 年 2 月 1 日                     早放学日/Shively 和 New Temple 

 

 
（请在此部分签字并归还给班主任） 

 

2022 年 8 月时事通讯确认函  

 

学生姓名：___________________________________ 年级：___________ 房间：_______ 
 

我已经和我的学生一起查看了 2022 年 8 月的时事通讯。 
 

学生签名：_______________________________________ 

监护人签名：______________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Thư tin tức tháng 8 năm 2022 
Kính gửi các Gia đình Trường Valle Lindo,  
 
Chào mừng các bạn quay trở lại! Ngày đầu tiên của năm học mới sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 8 và chúng 
tôi rất vui mừng chào đón các học sinh của chúng ta cho Năm học 2022-2023! Năm học này sẽ mang lại 
nhiều cơ hội mới để cộng đồng trường học hỏi và lớn mạnh. Các giáo viên và nhân viên của chúng tôi 
đang chuẩn bị và rất háo hức chờ đón ngày đầu tiên của năm học. 
 
Sự cộng tác và hỗ trợ của các bạn là yếu tố then chốt để đảm bảo rằng chúng ta có thể tối ưu hoá sự phát 

triển giáo dục của các học sinh. Gói tài liệu này chứa đựng thông tin quan trọng sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị 

cho một năm học tuyệt vời. Xin vui lòng đọc kỹ và xem lại thông tin này cùng với con em của bạn. Trong 

năm học, chúng tôi sẽ cung cấp cho học sinh các thông tin độc đáo và làm giàu những kinh nghiệm học 

tập. Xin vui lòng kiểm tra hòm thư email của bạn thường xuyên để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được tất cả 

các giao tiếp của học khu. 

 

Chúng tôi mong chờ được phục vụ gia đình bạn vì chúng ta cùng nhau làm việc để đạt được các yêu cầu 
của các học sinh. Trong thời gian đó, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ một câu hỏi nào 
hoặc yêu cầu làm rõ một thông tin bất kỳ được cung cấp trong gói tài liệu này. 
 
Chân thành, 
 

 
Tiến sỹ Elizabeth Evans, Giám đốc 

_______________________________________________________________________________ 
 

Bản tuyên bố sứ mệnh 
Sứ mệnh của Học khu Valle Lindo  

là tất cả các học sinh nhận ra tiềm năng tối đa của mình;  
nâng tầm sức mạnh của các em để được thử thách về mặt trí tuệ,  

phù hợp về thể chất, có trách nhiệm với xã hội và tôn trọng văn hoá. 
 

Các mục tiêu của Giám đốc/Học khu 
 Cung cấp một hệ thống hoàn chỉnh về mặt giáo dục truyền tải đạt yêu cầu của tất cả các học sinh.  

     Cung cấp các dịch vụ nhân sự để hỗ trợ tính toàn vẹn của quá trình giáo dục. 
Cung cấp một môi trường an toàn, sạch sẽ và đảm bảo an ninh cho tất cả các học sinh và nhân viên. 

Bảo đảm một ngân sách phù hợp thu chi và cân đối. 
Cung cấp giao tiếp hiệu quả cho phụ huynh, học sinh, nhân viên và cộng đồng. 

_______________________________________________________________________________ 
 

MỤC LỤC 
Lịch học của trường 2 
 
Sự đi học 2 

    
Chương trình dinh dưỡng của trường 3 
 
Giao tiếp của học khu 3 
 
Quy tắc ăn mặc 4-5 
 
Thời khoá biểu trường Dean L. Shively 6 
 
Bộ quy tắc ứng xử trường Dean L. Shively 6 
 
Thời khoá biểu trường New Temple  7 
 
Bộ quy tắc ứng xử trường New Temple  7 

   Tiêu chuẩn hành vi 8 
 
Hậu quả hành vi 7 
 
Tạm dừng học/Đuổi học 7 
 
Lên lớp/Lưu ban 9 
 
Dịch vụ hỗ trợ sức khoẻ tâm thần 9 
 
Thoả thuận sử dụng có thể chấp thuận được Thoả 
thuận sử dụng công nghệ 10 
 
Lịch của học khu 11-12 
 
Sự ghi nhận thư tin tức tháng 8 năm 2022 12
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Trường học bắt đầu thứ 4 ngày 17 tháng 8 năm 2022 

 
 LỊCH HỌC CỦA TRƯỜNG NĂM  2022 - 2023  
 
New Temple 
Cả ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 
 
Các lớp từ Chuyển giao mẫu giáo đến lớp 3  
8:25h sáng - 2:35h chiều 
 
Các lớp 4 & 5 
8:00h sáng - 2:35h chiều 
 
Trường trung học cơ sở Dean L. Shively  
 Cả ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6  
 
Các lớp 6 đến lớp 8  
8:00h sáng - 2:30h chiều 
 

SỰ ĐI HỌC 
Sự đi học thường xuyên và đúng giờ là cực kỳ thiết yếu cho khả năng học của trẻ. Chúng tôi được yêu cầu 
duy trì sự đếm chính xác số ngày đi học của học sinh vào mỗi ngày. Xin vui lòng thông báo trường học nếu 
con của bạn nghỉ học. Điều này bao gồm cả nghỉ học online và tại chỗ. 
 

1. Gửi một lưu ý dạng viết nêu lý do nghỉ học. 
2. Gọi qua điện thoại nêu lý do nghỉ học. 
3. Gửi email cho Attendance Office (Văn phòng tham dự) nêu lý do nghỉ học. 

Văn phòng New Temple tại (626) 580-0692 Số lẻ 200  Văn phòng Shively tại (626) 580-0610  Số lẻ 107 
 dsoriavega@sd.vallelindo.k12.ca.us                                         lcojulun@sd.vallelindo.k12.ca.us   
    
* Sau một tuần sự nghỉ học không được xác nhận sẽ trở thành sự nghỉ học không có lý do. 
 

SỰ MUỘN 
1. Tất cả các sinh viên được yêu cầu có mặt trong lớp học (online hay tại chỗ) vào lúc bắt đầu lớp học. 
2. Bất kỳ một sinh viên nào vào lớp học sau thời gian bắt đầu ấn định sẽ được coi là muộn cho ngày 

hôm đó và sẽ được coi là vi phạm quy định trường học.   
 

TRỐN HỌC 
1. Khi một học sinh nghỉ học không có lý do. 

*Để tránh bị coi là một lần trốn học, xin vui lòng xác nhận tất cả các lần nghỉ học trong một tuần. 
2. Khi một học sinh muộn học thường xuyên 
3. Khi một học sinh muộn học 30 phút hoặc lâu hơn trong ba lần hoặc nhiều hơn 3 lần. 

 

Xin vui lòng lưu ý: 
Ba lần trốn học được coi là trốn học thường xuyên theo quy định của bang California. Các lần trốn học có 
thể là bất kỳ một sự kết hợp nào đó của nghỉ học không lý do và/hoặc muộn hơn ba mươi phút. Các vấn đề 
về trốn học hoặc nghỉ học quá đáng có thể dẫn đến việc học sinh và phụ huynh phải tham dự Phiên điều trần 
của Ban giám sát tham dự của trường (School Attendance Review Board, SARB), điều này có thể dẫn đến 
hành động pháp lý thích đáng.   
 

 
LƯU Ý: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:dsoriavega@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:lcojulun@sd.vallelindo.k12.ca.us
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CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG CỦA TRƯỜNG 
 

Tất cả các học sinh nhập học vào Học khu Valle Lindo mỗi ngày sẽ nhận được một bữa sáng và một bữa trưa 
lành mạnh miễn phí trong năm học 2022 - 2023. Các học sinh cũng được phép mang đồ ăn của chính các em 
tới trường.   
 

GIAO TIẾP CỦA HỌC KHU 
 

www.vallelindo.k12.ca.us 
Thông tin hoàn chỉnh và cập nhật nhất của chúng tôi có thể được tìm thấy ở đây.   

 

Thư tin tức hàng tháng  
Vào mỗi ngày đầu tiên của mỗi tháng chúng tôi sẽ gửi thư tin tức cho bạn qua email. Để đảm bảo rằng bạn 
sẽ nhận được thư tin tức, hãy thông báo cho văn phòng trường địa chỉ email (ưu tiên) hiện tại của bạn. 
 

Hệ thống nhắn tin qua điện thoại 
Hệ thống tin nhắn qua điện thoại của chúng tôi sẽ cảnh báo bạn về một trường hợp khẩn cấp, sự nghỉ học 
của học sinh và thông tin quan trọng. Để đảm bảo bạn sẽ nhận được những tin nhắn này, hãy thông báo cho 
văn phòng trường số điện thoại (ưu tiên) hiện tại của bạn để nhận được tin nhắn. Bất kỳ khi nào bạn thay 
đổi số điện thoại, xin vui lòng thông báo cho văn phòng trường.   
 
Quản trị viên cơ sở của trường 
 

Trường Tiểu học New Temple 

Ông Ryan Bonde, Hiệu trưởng 
rbonde@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 
Cô Emily Guerra, Hội trưởng Hội học sinh 

eguerra@sd.vallelindo.k12.ca.us 
 
Andréa Bidart-Oteiza, Điều phối viên giáo dục đặc biệt  

abidart@sd.vallelindo.k12.ca.us 
 

Bà Sandra Erives, Thư ký 
serives@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 
Cô Diana Soria-Vega, Sự đi học 

dsoriavega@sd.vallelindo.k12.ca.us 
 

Trường Trung học cơ sở Dean L. Shively   

Bà Daniela Perez, Hiệu trưởng 
dperez@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 
Cô Emily Guerra, Hội trưởng Hội học sinh 

eguerra@sd.vallelindo.k12.ca.us 
 

Andréa Bidart-Oteiza, Điều phối viên giáo dục đặc biệt 
abidart@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 
Bà Jennifer Polanco, Thư ký 

jpolanco@sd.vallelindo.k12.ca.us 
 

Cô Leslie Cojulun, Sự đi học 
lcojulun@sd.vallelindo.k12.ca.us 

 

 
Sự liên kết ngôn ngữ của Học khu 
Nhóm của chúng tôi chuyên cung cấp sự phiên dịch tại chỗ, phiên dịch và dịch từ xa. Xin vui lòng liên hệ một 
trong những Người liên kết ngôn ngữ của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ một câu hỏi nào.  
 
Tiếng Quan thoại Lisa Chung, Thạc sỹ giáo dục 
lchung@sd.vallelindo.k12.ca.us  
 
Tiếng Tây Ban Nha Estela Valdovinos 
evaldovinos@sd.vallelindo.k12.ca.us 
 
Tiếng Việt Kim Tran 
ktran@sd.vallelindo.k12.ca.us 
 

 
LƯU Ý: 
 
 
 
 
 
 

mailto:rbonde@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:eguerra@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:abidart@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:serives@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:dsoriavega@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:dperez@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:eguerra@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:abidart@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:jpolanco@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:lcojulun@sd.vallelindo.k12.ca.us
http://lchung@sd.vallelindo.k12.ca.us/
mailto:evaldovinos@sd.vallelindo.k12.ca.us
mailto:ktran@sd.vallelindo.k12.ca.us
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QUY TẮC ĂN MẶC  
 
Đồng phục trường mang tính bắt buộc cho năm học 2022 - 2023. 
 

Mục đích của quy tắc ăn mặc là để học sinh tập trung vào việc học và nhằm cung cấp một sân trường an 
toàn và ngăn nắp. Đồng phục đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì một môi trường có ích cho 
việc học. 

 
Phần trên –  đồng màu màu trắng, xanh hải quân hoặc xanh dương nhạt  
Áo sơ mi và áo choàng phải đồng màu, đủ dài và có cổ.  
Áo lót (nếu nhìn thấy được) cũng phải đồng màu với màu của đồng phục.    
 
Phần dưới - đồng màu màu xanh hải quân, kaki hoặc *kẻ sọc xanh lá cây sẫm với sọc màu vàng   
Quần dài và quần soóc bằng vải bông phải đồng màu màu xanh hải quân hoặc màu kaki. Quần hộp và quần 
bò không được chấp nhận. Quần dài phải được giữ chặt ở hông và quần soóc phải không quá bên trên hoặc 
bên dưới đầu gối 3” (7.62cm). Quần tất (nếu mặc) phải đồng màu với màu của đồng phục (màu xanh hải 
quân). 
*Váy ngắn, váy dài và áo liền quần phải đồng màu màu xanh hải quân hoặc kẻ sọc xanh lá cây sẫm với sọc 
màu vàng. Chúng phải không quá 3” (7.62cm)  trên đầu gối. 
 
Khẩu trang 
Khẩu trang được khuyến khích đeo. Học khu tiếp tục tuân thủ các khuyến cáo của Sở Y tế công Hạt LA và quy 
trình sẽ thay đổi mà không cần thông báo.   
 
Đồ mặc ngoài - đồng màu màu trắng, xanh hải quân, xanh dương nhạt và xanh lá cây sẫm 
Các logo của Shively Saints và New Temple Tigers là hai logo DUY NHẤT được phép có mặt trên áo len và áo 
vét mặc bên trong lớp học; đồ mặc ngoài không tương thích với các yêu cầu về đồng phục phải được cởi 
trước khi vào lớp. Chỉ mặc đồng màu, không có bất kỳ một logo hay thiết kế nào khác.  
 
Ngày thứ 6 tinh thần của trường 
Shively Saints và New Temple Tigers được phép mặc áo sơ mi tinh thần do trường chỉ định CHỈ vào các ngày 
thứ 6.  
 
     Việc ăn mặc khác tại trường : 

▪ Phải đi giầy mọi lúc. Giầy phải có đế chắc chắn. Không đi tông, dép xăng đan hay dép lê.  
▪ Quần soóc và váy không quá 3” (7.62cm)  trên đầu gối. 
▪ Các phong cách tóc cường điều hoặc gây mất chú ý như Mohawks, fauxhawks, spikes (đầu đinh), 

đường kẻ hay mẫu cạo trọc, tóc nhuộm hay tẩy trắng đều không được phép.  
▪ Móng tay cần được cắt tỉa tới “chiều dài thích hợp” phù hợp cho việc viết, đánh máy và tham gia 

vào các hoạt động giáo dục thể chất. 
▪ Mũ hay mũ lưỡi chai đều không được đội nếu không có sự cho phép rõ ràng của hiệu trưởng. 
▪ Huy hiệu của các băng nhóm dưới bất kỳ hình thức nào đều không được phép. 
▪ Khuyên tai hay các đồ trang sức khác có thể gây nguy cơ về mặt an toàn và không phù hợp để đeo 

mang đến trường. Ngoại trừ khuyên tai không một loại trang sức nào được phép đeo trên mặt. 
▪ Quần rộng thùng thình không được phép. Quần phải được giữ chặt ở hông để không trôi xuống 

dưới hông và áo sơ mi phải được đóng thùng. Áo sơ mi và áo choàng là nhằm để che hoàn toàn 
vùng bụng. 

▪ Dây xích, đinh, băng buộc đầu, bandana (khăn rằn sặc sỡ đội đầu), thắt lưng da dài lủng lẳng hay 
đồ dùng cá nhân theo băng nhóm đều không được phép. 

▪ Mặc dù học sinh không được khuyến khích trang điểm, trường cho phép ở mức độ tiết chế. Không 
được trang điểm trong lớp học bất kỳ lúc nào. 

Mục đích của quy tắc ăn mặc là để học sinh tập trung vào việc học và nhằm cung cấp một sân trường an 
toàn và ngăn nắp. Đồng phục đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì một môi trường có ích cho việc 
học. 

 

Khẩu trang được khuyến khích đeo mọi lúc trên sân trường trừ khi ăn. 

 
Sự suy xét thận trọng của ban quản trị học khu là quyết định cuối cùng để quyết định xem cách ăn mặc của 
học sinh là phù hợp và tuân thủ các tiêu chuẩn của học khu hay không. 
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LƯU Ý: 
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LỊCH LỚP HỌC 

Báo cáo tiến trình gửi về nhà 

Ngày 7 tháng 10  *  Ngày 20 tháng 1  *  Ngày 7 tháng 4 

Bảng điểm gửi về nhà 

Ngày 18 tháng 11  *  Ngày 3 tháng 3  *  Ngày 2 tháng 6 
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LỊCH LỚP HỌC 

Báo cáo tiến trình gửi về nhà 

Ngày 7 tháng 10  *  Ngày 20 tháng 1  *  Ngày 7 tháng 4 

Bảng điểm gửi về nhà 

Ngày 18 tháng 11  *  Ngày 3 tháng 3  *  Ngày 2 tháng 6 
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Tiêu chuẩn hành vi 
Để duy trì một sân trường tôn kính, an toàn và  ngăn nắp, chúng tôi mong muốn các học sinh tuân theo các Tiêu 
chuẩn hành vi sau đây:  

 
1. Chúng tôi mong muốn học sinh thể hiện sự lịch sự và tôn trọng nhau và tôn trọng tất cả các nhân viên 

trong trường. 
2. Không được phép đánh nhau tại trường. Bất kỳ một học sinh nào đánh nhau, chúng tôi sẽ liên hệ phụ 

huynh của em ấy và em ấy có thể bị tạm dừng hoặc bị đuổi học. 
3. Ngôn ngữ lăng mạ, chửi thề, bắt nạt và/hoặc hành hung dưới bất kỳ dạng nào đều không được phép. 
4. Vứt rác bừa bãi hoặc làm tổn hại đến các cơ sở hay tài sản của trường đều không được phép. Phụ 

huynh sẽ bị gửi hoá đơn đền bù chi phí sửa các hư hỏng do con em của họ gây ra tại trường. 
5. Các trò chơi cảm giác mạnh, vui đùa ầm ĩ, bóng bầu dục tấn công, cõng nhau, trèo lên đồ đạc, các toà 

nhà, hàng rào, vân vân đều không được phép. 
6. Không được phép chơi đùa ở các khu vực đã được định rõ bao gồm: tiền sảnh, giữa các cánh của toà 

nhà, trong khi xếp hàng, phòng nghỉ hay phòng ăn. Sân chơi là khu vực đã được định rõ cho học sinh 
chơi đùa. 
LUÔN LUÔN ĐI BỘ Ở TIỀN SẢNH! 

7. Xe đạp phải được dắt bộ trên sân trường và đỗ ở các khu vực theo quy định. Tất cả xe đạp PHẢI được 
khoá. 

8. Học sinh phải ở bên ngoài các khu vực được định rõ là chỉ dành cho các khoa của trường. 
9. Học sinh phải tuân thủ theo Chính sách quy tắc ăn mặc. 
10. Kẹo cao su hay hạt hướng dương đều không được phép trong trường. 
11. Học sinh không được ở bên ngoài lớp học nếu không có thẻ ra ngoài hay sự đồng ý của giáo viên. 
12. Ván trượt, patanh, giày trượt tuyết đều không được phép đi trên sân trường. 
13. Việc bán các đồ dùng học sinh cá nhân và hoặc trò chơi Đánh bạc đều không được phép. 
14. Các thiết bị âm nhạc, đồ chơi/trò chơi, thú bông, vân vân đều không được phép trong sân trường. 
15. Tài sản cá nhân không được mang tới trường trừ khi nó dành cho mục đích hướng dẫn và đã được 

hiệu trưởng cho phép trước. Học khu không chịu bất kỳ một trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với các 
tài sản của học sinh. Bất kỳ một thứ gì có dán nhãn “giữ xa tầm tay trẻ em” đều bị cấm, bao gồm: bút 
đánh dấu, keo dán, bút xoá và thuốc. 

16. Diêm, ngòi thuốc nổ, nổ popper hay pháo hoa dưới bất kỳ dạng nào đều không được phép. 
17. Vũ khí ở bất kỳ dạng nào, dao, dụng cụ sắc nhọn, súng, súng cao su và/hoặc mô hình vũ khí, súng hoặc 

dao đều bị cấm nghiêm ngặt. Các vật nguy hiểm như súng bắn laze, bút laze hay bất kỳ một thiết bị 
bắn điện nào đều bị cấm. 

18. Đồ uống có cồn, sản phẩm thuốc lá, bút/sản phẩm hoá hơi hoặc chất gây nghiện đều không được 
phép trên sân trường. 

19. Bất kỳ một loài động vật nào đều không được mang vào trường nếu không có sự cho phép trước của 
giáo viên và chỉ khi được để cẩn thận trong lồng. Không để bất kỳ một động vật nào trong lớp học 
nhiều hơn một tuần. 

20. Thức ăn hay đồ uống đều không được mang ra khỏi khu vực ăn trưa trừ một khu vực được chỉ định 
riêng và được hiệu trưởng phê duyệt. 

21. Không ăn hoặc uống trong lớp học trừ thời gian trong buổi tiệc đã được chỉ định và/hoặc được giáo 
viên cho phép. 

22. Học sinh không được phép rời sân trường trong suốt ngày học trừ khi có phụ huynh/người giám hộ 
được uỷ quyền đến trường đón và xin cho học sinh về. 

23. Học sinh phải làm bài tập về nhà khi được giao. 
24. Học sinh không được gian lận trong bất kỳ một bài tập hay bài kiểm tra nào tại trường. Tất cả các học 

sinh phải tự làm bài tập ở lớp và bài tập về nhà. Học sinh có thể bị đánh trượt nếu gian lận. 
25. Học sinh sẽ được gọi về nhà chỉ trong trường hợp khẩn cấp. Gọi cho bố mẹ để mang bài tập về nhà 

hay xin phép để ở nhà bạn không được coi là khẩn cấp. 
26. Điện thoại phải được “tắt” ở trong trường. (Chế độ im lặng là không đủ.) 
27. Tham gia vào “sexting” (chat sex) hay sự sử dụng không thích hợp bất kỳ các thiết bị điện tử nào (điện 

thoại, máy tính, vân vân) kể cả bắt nạt qua mạng đều không được phép. 
 
 

 
LƯU Ý: 
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HẬU QUẢ HÀNH VI 

Hậu quả đối với những hành vi không phù hợp tại trường có thể bao gồm, nhưng sẽ không hạn chế tới: 

Hội ý với giáo viên 

Hội ý với phụ huynh 

Mất đặc quyền 

Dịch vụ cộng đồng 

Chương trình học/bản cam kết hành vi sẽ được thay đổi 

Tạm dừng học 

Đuổi học 

TẠM DỪNG HỌC / ĐUỔI HỌC KHỎI TRƯỜNG 

Học sinh chịu trách nhiệm cho hành động và hành vi của mình trong khi ở trong sân trường, trong  khi đi 

đến trường hoặc rời trường, trong lúc ăn trưa hoặc trong bất kỳ một hoạt động nào được trường bảo 

trợ. Luật giáo dục 48900 được dùng trong trường hợp tạm dừng học hoặc đuổi học khỏi trường đối với 

học sinh: 

(a) Gây ra, thử gây ra hoặc đe doạ gây ra chấn thương cơ thể cho người khác 
(b) Sở hữu hoặc bán bất kỳ một loại súng, dao, chất nổ hoặc các vật dụng nguy hiểm khác 
(c) Sở hữu, sử dụng, bán, cung cấp một cách bất hợp pháp hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một chất nào đó do chính 

phủ kiểm soát. 
(d) Rao bán, sắp xếp hay thương lượng một cách bất hợp pháp để bán bất kỳ một chất nào đó do chính phủ kiểm soát. 
(e) Phạm tội trộm cắp hoặc tống tiền 
(f) Gây ra hoặc thử gây ra việc làm hư hại đến tài sản của trường 
(g) Ăn trộm hoặc thử ăn trộm tài sản của trường hoặc tài sản cá nhân 
(h) Sở hữu hoặc sử dụng thuốc lá hay các sản phẩm chứa thuốc lá 
(i) Có hành vi khiêu dâm hoặc tham gia vào việc nói tục hoặc nói bậy thường xuyên 
(j) Sở hữu, bán, sắp xếp hay thương lượng một cách bất hợp pháp để mua bán bất kỳ một vật dụng để dùng thuốc 

náo đó 
(k) Làm gián đoạn các hoạt động trường hoặc cố tình coi thường uy quyền có hiệu lực của nhân viên trong trường là 

những người đã cam kết vào việc thực hiện bổn phận của họ 
(l) Chủ tâm nhận tài sản ăn cắp được 
(m) Sở hữu súng mô hình 
(n) Gây ra hoặc thử gây ra một vụ tấn công tình dục hoặc gây ra một vụ bạo hành tình dục 
(o) Quấy rối, đe doạ hay hăm doạ một học sinh là người mà đang khiếu nại nhân chứng hay đang là một nhân chứng 

trong một cuộc phân xử về mặt kỷ luật tại trường. Quấy rối một người khác bao gồm: quấy rối tình dục, bắt nạt, 
đe doạ hay hăm doạ   

(p) Rao bán, sắp xếp một cách bất hợp pháp để bán hoặc đã bán thuốc kê đơn Soma 
(q) Tham gia vào việc ăn hiếp 
(r) Tham gia vào bất kỳ một hành động bắt nạt nào đó 

 

Luật Giáo dục 48900(v) cung cấp thêm rằng giám đốc hoặc hiệu trưởng có thể sử dụng sự thận trọng 
để đưa ra những giái pháp thay thế cho hình thức tạm dừng học hay đuổi học, kể cả các chương trình 
tư vấn và quản lý cơn giận. 

LÊN LỚP / LƯU BAN 

 
Chính sách 5123 của Ban quản lý Học khu Valle Lindo xác định các tiêu chuẩn mà theo đó một học sinh 
có thể được lên lớp hoặc bị lưu ban đối với các lớp từ Chuyển giao mẫu giáo đến lớp 8. Tiêu chuẩn tốt 
nghiệp lớp 8 bao gồm những điều sau đây: 

1. Không có điểm trung bình “F” cho bất kỳ một môn nào trong năm học. 
2. Điểm trung bình các môn học kết hợp là 1.50 (hoặc cao hơn) cho cả năm.  
 

***Để đủ điều kiện tham gia vào lễ mừng lên lớp 8, các hoạt động và chuyến đi dã ngoại, học 
sinh phải đạt đủ toàn diện tất cả các tiêu chuẩn được nêu ở mục số 1 và số 2 bên trên, và duy trì 

hành vi ở mức chấp nhận được trong toàn bộ năm học lớp 8.  
 
Dịch vụ hỗ trợ sức khoẻ tâm thần 
 
Nếu bạn hay một thành viên trong gia đình đang tìm kiếm sự giúp đỡ về sức khoẻ tâm thần hay sự sử 
dụng các chất kích thích, Care Solace có thể giúp bạn nhanh chóng tìm được các phương án điều trị 
phù hợp với nhu cầu của bạn bất kể trong một tình huống nào. Care Solace là một dịch vụ mang tính bổ 
sung và đáng tin cậy được Học khu Valle Lindo cung cấp cho các học sinh, nhân viên, gia đình của họ. 
Đội ngũ của Care Solace hoạt động 24/7/365 và có thể hỗ trợ bạn với bất kỳ một ngôn ngữ nào. Nếu 
bạn muốn sử dụng Care Solace để giúp tìm một nhà cung cấp dịch vụ:  

● Hãy gọi 888-515-0595 hoạt động 24/7/365 

● Ghé thăm www.caresolace.com/vlsdfamilies và tự tìm kiếm HOẶC nhấn vào “Book 
 Appointment” (Đặt lịch hẹn) để nhận được hỗ trợ qua video chat, email hoặc điện thoại. 

 

http://www.caresolace.com/vlsdfamilies
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Thoả thuận sử dụng có thể chấp thuận được  
Thoả thuận sử dụng công nghệ của Học khu Valle Lindo 

 
 

Máy tính và internet có ở mọi lớp học, phòng thí nghiệm máy tính, và trung tâm truyền thanh thư viện. Học 
sinh được sử dụng máy tính cho các dự án và nghiên cứu của trường. Giáo viên sẽ giúp học sinh học cách sử 
dụng máy tính và Internet một cách đúng đắn để học sinh được chuẩn bị cho tương lai. Học khu Valle Lindo 
sẽ làm việc chăm chỉ để bảo vệ học sinh khỏi những tài liệu nguy hiểm hoặc không phù hợp trên Internet. 
Nhiệm vụ của học sinh là sử dụng máy tính một cách đúng đắn và có trách nhiệm. Học sinh phải báo cáo bất 
kỳ một sự phá hoại hay tài liệu nguy hiểm hoặc không phù hợp nào đó trên Internet cho giáo viên và nhân 
viên của trường. 
 

Các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này 
I. Trách nhiệm cá nhân.  Tôi biết rằng máy tính phải được sử dụng đúng cách.  

A.  Tôi biết rằng các quy định của trường về mạng máy tính phải được tuân thủ. 
B.  Tôi biết rằng nếu có bất kỳ điều gì không đúng hoặc làm tôi không thoải mái, tôi sẽ nói cho 

người phụ trách biết. 
C.  Nếu tôi tìm thấy thứ gì đó không phù hợp trên Internet, tôi sẽ không xem nữa và nói cho 

người lớn biết. 
D.  Tôi hiểu rằng tất cả các quy định được mô tả trong chính sách kỷ luật áp dụng ngay cả khi tôi 

đang sử dụng máy tính và/hoặc Internet. 
 
II. Sử dụng có thể chấp thuận được.  Tôi hiểu rằng máy tính chỉ được sử dụng cho việc học tập, nghiên cứu 
và tạo ra các dự án dành cho lớp học. 

A.  Nếu tôi sao chép bất kỳ thứ gì từ Internet hoặc chương trình phần mềm và chèn nó vào dự 
án của tôi, tôi sẽ phải công nhận quyền tác giả. 

B.  Tôi sẽ tuân theo các quy định của mạng. 
C.  Tôi sẽ KHÔNG tham gia vào Phòng Chat trong khi ở trường. 
D.  Tôi sẽ không cố mua, bán hoặc quảng cáo bất kỳ một thứ gì trên mạng xã hội. 
E.  Tôi hiểu rằng máy tính thuộc về học khu và tôi sẽ không thay đổi cách mà màn hình máy 

tính đã có sẵn hoặc thay đổi cách màn hình làm việc. 
F.  Tôi sẽ không tải bất kỳ một phần mềm thương mại nào từ Internet. 
 

Tôi hiểu rằng nếu tôi sử dụng thông tin không đúng cách từ máy tính hoặc từ Internet, tôi có thể đã vi 
phạm luật. Nếu điều đó là đúng, tôi có thể bị tạm dừng học và có thể là đối tượng đối với một hành động 
kỷ luật và/hoặc pháp lý khác. 
 
III. Nghi thức xã giao mạng và quyền riêng tư. Tôi sẽ tuân thủ các quy định và cách sử dụng của trường khi 
dùng máy tính và Internet. Một số quy định là: 

A.  Sử dụng máy tính và Internet cho các dự án và nghiên cứu của lớp học.  
B.  Tôn trọng công việc của học sinh khác trên máy tính. Không thay đổi hoặc gỡ công việc của 

học sinh khác ra khỏi máy tính.  
C.  Chỉ sử dụng email với sự đồng ý của giáo viên. 
D.  Trông coi máy tính và bất kỳ một thiết bị nào khác như thể nó là tài sản của tôi. 

 
IV. Dịch vụ.  Học khu Valle Lindo không kiểm soát Internet. Giáo viên và nhân viên sẽ làm việc với học sinh 
để bảo vệ học sinh khỏi những tài liệu không phù hợp trên Internet. Họ cũng sẽ dạy học sinh cách lưu và bảo 
vệ công việc để học sinh trở thành những người sử dụng máy tính thành công.  
 
V. Hành động phá hoại.  Tôi sẽ không làm hư hại hoặc thay đổi phần cứng, phần mềm của máy tính, công 
việc của học sinh hoặc những tin nhắn thuộc về người khác. 

 
LƯU Ý: 
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LƯU Ý: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

NHỮNG NGÀY TỐI THIỂU CỦA HỌC SINH  
Giờ tan trường vào lúc 1:00h chiều vào các ngày sau đây: 
 
Ngày 1 tháng 9 năm 2022 (Ngày quay lại trường NT) 
Ngày 8 tháng 9 năm 2022 (Ngày quay lại trường DLS) 
Ngày 30 tháng 9 năm 2022 (Phát triển nghề nghiệp) 
Ngày 5 tháng 10 năm 2022 (Hội ý phụ huynh) 
Ngày 6 tháng 10 năm 2022 (Hội ý phụ huynh) 
Ngày 28 tháng 10 năm 2022 (Phát triển nghề nghiệp) 
Ngày 18 tháng 11 năm 2022 (Phát triển nghề nghiệp) 
Ngày 16 tháng 12 năm 2022 (Phát triển nghề nghiệp) 
Ngày 27 tháng 1 năm 2023 (Phát triển nghề nghiệp) 
Ngày 1 tháng 2 năm 2023 (Hội ý phụ huynh) 
Ngày 24 tháng 2 năm 2023 (Phát triển nghề nghiệp) 
Ngày 31 tháng 3 năm 2023 (Phát triển nghề nghiệp) 
Ngày 4 tháng 4 năm 2023 (Open House DLS) 
Ngày 6 tháng 4 năm 2023 (Open House NT) 
Ngày 28 tháng 4 năm 2023 (Phát triển nghề nghiệp) 
Ngày 26 tháng 5 năm 2023 (Phát triển nghề nghiệp) 
Ngày 2 tháng 6 năm 2023 (Ngày cuối năm học) 
 
ĐÊM NGÀY QUAY LẠI TRƯỜNG 
 
Ngày 1 tháng 9 năm 2022 - New Temple @ 7:00h tối (Ngày tối thiểu) 
Ngày 8 tháng 9 năm 2022 - Dean L. Shively @ 7:00h tối (Ngày tối thiểu) 
 
ĐÊM OPEN HOUSE  
 
Ngày 4 tháng 4 năm 2023 - New Temple @ 7:00h tối (Ngày tối thiểu) 
Ngày 7 tháng 4 năm 2023 - Dean L. Shively @ 7:00h tối (Ngày tối thiểu) 
 
NGÀY CUỐI NĂM HỌC 
 
Ngày 2 tháng 6 năm 2023 (Ngày tối thiểu) 
 
HỌC SINH ĐƯỢC CHO TAN HỌC VÀO NGÀY TỐI THIỂU vào lúc 1:00h chiều cho cả hai trường New Temple 
và Dean L. Shively. Đối với các nhân viên đó là một ngày làm việc bình thường. 
 
HỘI Ý PHỤ HUYNH  - MÙA THU VÀ MÙA XUÂN  
 
Ngày 5 tháng 10 năm 2022  Ngày tối thiểu/Shively và New Temple 
     Đêm hội ý phụ huynh muộn (đến 6:00h chiều) 
 
Ngày 6 tháng 10 năm 2022  Ngày tối thiểu/Shively và New Temple  
 
Ngày 7 tháng 10 năm 2022  Ngày học sinh tự do/Shively và New Temple 
 

Ngày 1 tháng 2 năm 2023  Ngày tối thiểu/Shively và New Temple 

 

 
(Vui lòng ký tên và mang phần này cho giáo viên lúc điểm danh) 

 
Sự ghi nhận thư tin tức tháng 8 năm 2022  

 
Tên học sinh: ___________________________________ Lớp: ___________ Phòng: _______ 
 
Tôi đã đọc Thư tin tức tháng 8 năm 2022 cùng với học sinh của tôi. 
 
Chữ ký học sinh: _______________________________________ 
 
Chữ ký người giám hộ: ______________________________________ 
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