
 

 

 

 

 

 

 

Normas de No Discriminación y Acceso -- Los programas y actividades del Distrito deberán ser  libres de discriminación, incluyendo el acoso, la intimidación y el acoso por razón de 
incapacidad de un estudiante actual o percibida, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza, etnicidad, la información genética, el color, descendencia, la religión, 
la orientación sexual, edad, estado civil o de paternidad, o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Esta norma se aplica a todos los 
actos relacionados con la actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro una escuela bajo la jurisdicción del Superintendente del Distrito. El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove 
les da la bienvenida a las personas con incapacidades para puedan participar plenamente en los programas, servicios y actividades que se ofrecen a los estudiantes, padres, tutores, y 
miembros del público. Si usted necesita una modificación relacionada con la incapacidad, incluyendo la ayuda o servicios auxiliares, para participar en cualquier programa, servicio o 
actividad ofrecido a usted, por favor comuníquese  con el Departamento Profesional de Educación Técnica al (916) 686-7709 cuando menos 48 horas antes del evento programado para que 
nosotros podamos hacer todo el esfuerzo razonable para usted. Código de Gobierno Sección 54953.2; Acto de Americanos con Incapacidades de 1990, la Sección 202 (42 USC Sección 
12132.)  

 

 

 

 

 

 

 

TSI PUB MUAJ KEV CIAV CAIS thiab MUAJ COV KEV QHIA TXOG COV KEVCAI |  Lub District cov kev kawm thiab kev uasi yuav tsum tsi pub kom muaj kev ciav cais, tsi pub thab saib tsi taus lwm 
tus, hem kom lwm tus ntshai thiab thab plaub rau ib tus tub ntxhais twg raws li qhov uas pom nws muaj kev tu ncua lossis xiam oobqhab, yog pojniam lossis txivneej, xav tias nws yog 
pojniam lossis txivneej, coj thiab hnav khaubncaws li tus pojniam lossis txivneej, yog haivneeg dabtsi, yog tawv nqaij xim dabtsi, poj yawm koob tuaj twg tuaj, kev ntseeg yog licas, nyiam 
pojniam lossis txivneej, muaj nub nyoog licas, puas tau yuav pojniam lossis txiv, lossis puas tau yog niamtxiv, lossis nws muaj kev txuaj yuaj nrog rau ib tus neeg lossis ib pab tibneeg uas muaj 
li tau hais los saum toj no.  Cov kevcai no yog hais rau txhua qhov uas muaj feem cuam tshuam rau tej kev ua nyob rau hauv tsev kawm ntawv lossis mus ua rau lwm lub tsev kawm ntawv uas 
nyob hauv qab tswjfwm ntawm tus thawj xibfwb hauv lub cheebtsam tsev kawm ntawv (district).  Elk Grove Unified School District tos txais cov uas muaj kev tu ncua rau kev kawm lossis xiam 
oobqhab los mus koom nrog rau cov kev kawm, kev pab , thiab tej kev uasi uas muaj rau cov tub ntxhais kawm ntawv, niamtxiv, cov saib xyuas thiab cov tswvcuab sawvdaws.  Yog koj xav 
kom muab tej yam hloov kom yooj yim zog rau koj vim xiam oobqhab lossis muab tej yam khoom siv los pab lossis xav tau kev pab, koj thiaj yuav koom tau rau cov kev kawm, kev pab lossis 
kev uasi uas muaj rau koj, Thov hu rau Career Technical Education Department ntawm 916-686-7709  48 xamoos uantej li koj qhov uas yuav mus ua ntawv sub peb thiaj li npaj tau cov kev 
pab rau koj. Government Code: Section 54953.2; Americans with Disabilities Act of 1990, Section 202 (42 U.S.C. Section 12132.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH SÁCH KHÔNG KỲ THỊ và SỰ TRUY CẬP! Những chương trình và sinh hoạt của học khu không bị kỳ thị, bao gồm sự sách nhiễu, đe dọa và bắt nạt, căn cứ trên tình trạng thực thu hoặc 
cảm nhận của một học sinh về khuyết tật, phái tính, nguổn gốc phái tính, biểu lộ phái tính, quốc tịch, chủng tộc, sắc dân, màu da, tổ tiên, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, quy chế 
hôn nhân hoặc tình trạng hôn nhân của phụ huynh, hoặc liên kết tới một người hay một nhóm người có một hoặc nhiều hơn những những đặc tính thực thụ hoặc cảm nhận này. Chính sách 
này áp dụng cho tất cả những hành động liên quan tới sinh hoạt của trường học hay việc đi học xẩy ra ở trong những trường nằm dưới quyền hạn của Tổng Giám Đốc Học Khu. Học Khu Elk 
Grove hoan ngênh những người khuyết tật tham dự hoàn toàn vào những chương trình, dịch vu, và những sinh hoạt đưa ra cho học sinh, phụ huynh, người giám hộ và những thành viên 
trong cộng đồng. Nếu quí vị cần sửa đổi hay điều chỉnh những gì liên quan tới người khuyết tật, gồm những trợ giúp thông thường hay những dịch vụ, để tham dự vào bất cứ chương trình 
hay dịch vụ nào đưa ra cho qúi vị, xin liên lạc với Phòng Giáo Dục Kỹ Thuật Nghề Nghiệp tại số 916-686-7709 ít nhất 48 giờ trước thời khóa biểu của sự kiện để chúng tôi cố gắng trong mọi 
điều kiện làm cho thích nghi với qúi vị. Government Code: Section 54953.2; Americans with Disbilities Act of 1990, Section 202(42 U.S.C. Section 12132) 

14 de enero, 2016 
5:30-8:00 
Salón SES en Elk Grove:  
10428 E. Stockton Blvd.,  
Elk Grove, CA 95624 

Ib Hli Ntuj 14, 2016 
5:30-8:00pm 
Elk Grove SES Hall  
10428 E. Stockton Blvd.,  
Elk Grove, CA 95624 

Ngày 14 tháng 1, 2016  
từ 5:30-8:00 tối  
tại Elk Grove SES Hall  
10428 E. Stockton Blvd.,  
Elk Grove, CA 95624  

Planea Tu Futuro  

¿Qué deseas llegar a ser cuando tú crezcas? 

Ven a Planea Tu Futuro y aprende acerca de las carreras vocacionales que tú puedes lograr 
mediante las academias y caminos vocacionales de la escuela preparatoria. Representantes de 
las academias y caminos vocacionales estarán disponibles para contestar preguntas y compartir 
información con los estudiantes y los padres.   

Visita el sito electrónico para mayor información EgusdExplore.com. 

Npaj Koj Lub Neej Rau Yav Tom Ntej 

 Các em muốn làm gì khi lớn lên?  
 
Mời tới Hãy tạo Thương Lai của Qúi Bạn và học về những nghề nghiệp các bạn có thể theo 
đuổitừ những khóa học ở trung học và những trường đặc biệt. Tại sự kiện này, những vị đại diện 
cho những khóa học và những trường đặc biệt sẽ trả lời những thắc mắc và chia sẻ những thông 
tinvới các bạn và phụ huynh của các bạn.  

Mus saib tau rau EgusdExplore.com yog koj xav paub ntxiv. 

Hãy Tạo Tương Lai của Qúi bạn  

Koj xav ua dabtsi thaum uas koj loj hlob lawm?  
 
Thov caws koj tuaj koom rau Map Your Future thiab kawm txog cov haujlwm uas koj xav ua thaum tseem 
kawm nyob rau high school cov academies thiab pathways. Nyob rau qhov no, cov neeg sawv cev rau cov 
kev kawm hauv academy thiab pathway yuav tuaj nyob rau ntawm npaj yuav teb nej cov lus nug thiab 
muaj kev qhia rau cov tub ntxhais kawm ntawv thiab cov niamtxiv txog cov kev kawm no.  

Hãy vào trang mạng EgusdExplore.com để có thêm thông tin. 


