
 
  

 
 
 

 Trang Dữ Kiện  
 

Chi Tiết Về Quyền Ghi Danh Học Của Mọi Trẻ Em  
 
 

Tất cả trẻ em trên toàn Hoa Kỳ đều có quyền  hưởng nền giáo dục cơ bản từ trường tiểu học và 
trung học công lập bất kể thuộc chủng tộc, màu da, nguyên quán quốc gia, quốc tịch, tình trạng 
di trú hay tình trạng di trú của phụ huynh/người giám hộ của các em. Học khu nào nghiêm cấm 
hoặc ngăn cản trẻ em ghi danh  học vì các em hay phụ huynh/người giám hộ của các em không 
phải là công dân Hoa Kỳ hoặc không có giấy tờ tùy thân có thể vi phạm luật Liên bang.  
 
Dưới đây là một số ví dụ về những chính sách ghi danh được chấp nhận — kể cả giấy tờ chứng 
minh cư trú trong địa bàn học khu — và những chính sách mà nhà trường không được phép áp 
dụng để từ chối ghi danh con quý vị.  
 

• Chứng minh nơi cư trú trong địa bàn Học Khu.  
 

o Các viên chức nhà trường có thể yêu cầu quý vị cung cấp giấy tờ chứng minh 
rằng quý vị cư trú trong ranh giới địa bàn của học khu. Họ có thể yêu cầu quý vị 
cung cấp bản sao của các hóa đơn điện thoại và  nước, hợp đồng thuê nhà, hoặc 
những giấy tờ khác nhằm mục đích này. Những yêu cầu chứng minh nơi cư trú 
của học khu  phải được áp dụng đồng đều đối với mọi trẻ em.  

o Tuy nhiên, học khu không được phép hỏi về tình trạng công dân hay tình trạng di 
trú của của quý vị hoặc con quý vị để xác minh nơi cư trú trong địa bàn của học 
khu, hoặc học khu không được phép từ chối ghi danh học cho một trẻ em vô gia 
cư (kể cả đứa trẻ vô gia cư không có giấy tờ tùy thân) bởi vì đứa trẻ đó không thể 
cung cấp giấy tờ cần thiết để chứng minh nơi cư ngụ.  

 
• Giấy Khai Sinh.  

 
o Để chứng minh sự phù hợp với quy định tối thiểu và tối đa của học khu về độ 

tuổi, viên chức học khu có thể yêu cầu một bản sao giấy khai sinh của con quý vị.  
o Tuy nhiên, học khu không được phép ngăn cản con quý vị ghi danh bởi vì con 

quý vị có giấy khai sinh ngoại quốc.  
 

• Số An Sinh Xã Hội.  
 

o Một vài học khu yêu cầu số an sinh xã hội của học sinh trong thủ tục ghi danh để 
sử dụng số này làm số nhận dạng học sinh. Học khu có thể yêu cầu số an sinh xã 
hội của học sinh, nhưng chỉ khi nào học khu (1) thông báo cho học sinh và phụ 
huynh biết rằng việc cung cấp số an sinh xã hội là hoàn toàn tự nguyện và (2) giải 
thích về mục đích sử dụng số an sinh xã hội.  
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o Tuy nhiên, học khu không được phép ngăn cản việc ghi danh học cho con quý vị 
nếu quý vị quyết định không cung cấp số an sinh xã hội.  

 
• Dữ Liệu Chủng Tộc hoặc Sắc Tộc.  

 
o Theo một số quy định của tiểu bang và Liên bang, học khu có bổn phận báo cáo 

dữ liệu về chủng tộc và sắc tộc của học sinh đang học tại các trường do học khu 
quản lý. Học khu có thể yêu cầu quý vị cung cấp chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc 
của con quý vị nhằm cho mục đích này.  

o Tuy nhiên, học khu không được phép ngăn cản việc ghi danh học cho con quý vị 
nếu quý vị quyết định không cung cấp chi tiết về chủng tộc hoặc sắc tộc của con 
quý vị. 

 
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về các quyền của quý vị và con quý vị khi ghi danh học ở trường 
công lập, hoặc nếu quý vị cho rằng một học khu nào đó vi phạm luật Liên bang, quý vị có thể 
liên lạc với các cơ quan chính quyền sau đây:  
 

• Bộ phận đặc trách Cơ Hội Giáo Dục Bình Đẳng , Ban  Dân Quyền, Bộ Tư Pháp 
(Department of Justice, Civil Rights Division, Educational Opportunities Section)  
Điện thoại:(877) 292-3804 (số điện thoại miễn phí)  
Fax: (202) 514-8337 
Email: education@usdoj.gov 
 

•  Phòng  Dân Quyền, Bộ Giáo Dục (Department of Education, Office for Civil Rights)  
Điện thoại: (800) 421-3481 
Email: ocr@ed.gov 
Nếu quý vị muốn khiếu nại lên Bộ Giáo Dục, quý vị có thể điền vào mẫu đơn khiếu nại 
trên trang mạng tại http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html. 
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