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Ban Giám Hiệu hiểu tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập của các học sinh mang thai hoặc 
những em làm cha mẹ khi còn trẻ hiện đang theo học tại Denver Public Schools và chính sách 
của học khu là cung cấp các cơ hội học tập cho tất cả các học sinh, kể cả những em đang mang 
thai hoặc những em làm cha mẹ khi còn trẻ có trách nhiệm trông nom chăm sóc con của mình.  

Học khu không phân biệt đối xử đối với bất kỳ học sinh nào hoặc loại trừ bất kỳ học sinh nào ra 
khỏi các hoạt động hay chương trình giáo dục của học khu. trong đó bao gồm bất kỳ buổi học 
hoặc hoạt động ngoại khóa nào chỉ bởi vì học sinh đó đang mang thai hoặc có chứng bệnh liên 
quan tới mang thai. Để tiếp tục tham gia các hoạt động thể thao hoặc hoạt động ngoại khóa, cần 
phải có mẫu đơn cho phép có chữ ký của bác sĩ và cha mẹ/người giám hộ hợp pháp của học sinh 
đó trong tất cả các trường hợp khác.  

Giám đốc học khu hoặc người được ủy quyền của giám đốc học khu có thể cho phép miễn áp 
dụng Chính Sách JE, Việc Đi Học Đầy Đủ Đúng Giờ của Học Sinh, để cho phép nhận các dịch 
vụ đó dưới dạng dạy học ở nhà, cố vấn, hoặc tham gia các chương trình trợ giúp thanh thiếu niên 
có uy tín cho các học sinh đang mang thai hoặc những người sinh con khi còn trẻ.  

Thông qua: Ngày 22 tháng Tám, 1975  
Tu chỉnh cho phù hợp với phương thức thực hiện: ngày phê chuẩn cẩm nang hướng dẫn  
Tu chỉnh: Tháng Sáu 1998  
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