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Những Câu Hỏi Thường Gặp Của Cộng Động Nhập Cư Và Tị Nạn 
Tạo Một Môi Trường Chào Đón Đối Với Tất Cả Các Em Học Sinh MNPS 

 
Tháng 2 năm 2017 

 
Tổng quan 
 
Bắt đầu từ năm 2017 đã có nhiều câu hỏi liệu chính sách của liên bang có những ảnh hưởng gì đối với các gia 
đình của MNPS. Tài liệu này bao gồm những câu hỏi thường gặp và những câu trả lời được phục vụ như là 
điểm khởi đầu cho các gia đình và các nhân viên nào muốn có thông tin chính xác. MNPS tự hào về các học 
sinh và các gia đình của MNPS. 
 
Hệ Thống Trường Học Công Thành Phố Nashville (MNPS) chào đón mọi người đến từ bất cứ quốc gia, văn 
hóa, tôn giáo, và sắc tộc nào. MNPS có một nhóm gồm các học sinh, gia đình, và nhân viên đa dạng và tuyệt 
vời, và điều này làm phong phú môi trường giáo dục cho tất cả các em học sinh. MNPS có một trách nhiệm 
tuyệt vời trong việc giáo dục mỗi đứa trẻ khi bước đến cửa trường. 
 
Các giáo viên, hiệu trưởng, và nhân viên khác cũng muốn biết làm cách nào họ có thể hỗ trợ học sinh đến từ 
các nước khác. Conexión Américas đã đưa ra một số câu hỏi thường gặp trên trang web: 
www.conexionamericas.org/immigration-faqs-by-educators/  
 
Liên Minh Về Quyền Của Người Nhập Cư Và Tị Nạn của Tiểu Bang Tennessee (TIRRC) đã tạo ra một trung 
tâm nguồn lực và thông tin về các dịch vụ sẵn có dành cho các gia đình nhập cư và tị nạn bị ảnh hưởng do 
chính sách thay đổi tại trang web: www.tnimmigrant.org/immigration-resources 
 

 

Những quan tâm của người nhập cư và tị nạn tại trường học 
  

Câu hỏi số 1 Nếu tôi hoặc con tôi nhập cư (có hoặc không có giấy tờ) hoặc đến Nashville theo diện tị nạn, 
con tôi có thể đi học tại trường MNPS hay không? 

  

Câu trả lời 
số 1 

Có và quý vị được chào đón tại các trường của MNPS! Các trường MNPS không hỏi tình 
trạng nhập cư của học sinh, và trường MNPS được pháp luật yêu câu cung cấp giáo dục 
cho tất cả các em học sinh, và MNPS rất vui mừng khi làm điều này.  

  

  

Câu hỏi số 2 Tôi nói chuyện với ai nếu con tôi và tôi bị quấy rối vì đến từ nước khác? 
  

Câu trả lời 
số 2 

Nói chuyện với giáo viên của con quý vị hoặc hiệu trưởng. Ngoài ra, theo nội quy của MNPS 
(SP6.110) nhân viên của MNPS phải báo cáo ngay lập tức cho hiệu trưởng nhà trường biết 
về bất cứ hành vi quấy rối nào mà nhân viên đó quan sát thấy được. MNPS sẽ không dung 
tha cho những hành vi bắt nạt, phân biệt đối xử, hoặc quấy rối học sinh do một học sinh 
khác, nhân viên, hoặc bên thứ 3 thực hiện.  

  

  

Câu hỏi số 3 Tôi nói chuyện với ai nếu tôi cảm thấy giáo viên, hiệu trưởng, hoặc một giáo viên khác 
không đối xử công bằng với tôi vì tôi đến từ nước khác? 

  

Câu trả lời 
số 3 

Hãy nói chuyện với hiệu trưởng xem vấn đề có được giải quyết hay không. Nếu hiệu 
trưởng/người được chỉ định tham gia vào vụ việc hoặc nếu phụ huynh/học sinh không thoải 
mái khi báo cáo sự việc cho hiệu trưởng/người được chỉ định, quý vị có thể liên lạc Người 
Phụ Trách Về Điều Khoản VI của MNPS tại số số 615-259-8634 
civilrightscomplaints@mnps.org (Điều Khoản VI về Luật Dân Quyền năm 1964 bao gồm 
chủng tộc, màu da, xuất xứ.)  
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Câu hỏi số 4 Nhân viên di trú có bao giờ đột kích vào một trường của MNPS không? 
  

Câu trả lời 
số 4 

Không và MNPS là một cơ sở giáo dục không tham gia vào bất cứ hoạt động thực thi về di 
trú. 

  

  

Câu hỏi số 5 MNPS sẽ cung cấp thông tin về tình trạng di trú của con tôi hoặc của tôi cho đơn vị thực thi 
pháp luật phải không? 

  

Câu trả lời 
số 5 

Không. MNPS không thu thập thông tin về tình trạng di trú và không tham gia vào bất cứ 
hoạt động thực thi về di trú. 

  

  

Học sinh mới của MNPS 
  

Câu hỏi số 6 Tôi đăng ký cho con tôi đi học ở đâu? 
  

Câu trả lời  
số 6 

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của quý vị và gia đình quý vị, con quý vị sẽ 
được đăng ký tại Văn Phòng MNPS English Learners (EL) Office. Để đăng ký cho con quý vị 
đi học, hãy gọi Trung Tâm Đăng Ký Học Sinh Quốc Tế tại số (615) 259-8608 và xin hẹn gặp. 
Trung Tâm Đăng Ký Học Sinh Quốc Tế nằm bên trong Văn Phòng English Learners Office 
tại 615 Fessey Park Road, Nashville, Tennessee 37204. Ngoài ra, các gia đình có thể đăng 
ký tại trung tâm nhận đăng ký tọa lạc tại bất cứ trường Phổ Thông Trung Học nào thuộc khu 
vực của quý vị. Sau đây là trang web để biết thêm thông tin đăng ký học 
http://www.mnps.org/register-for-school  

  
  

Câu hỏi số 7 Làm thế nào tôi tham gia như là một thành viên gia đình trong việc giáo dục của con tôi?  
  

Câu trả lời  
số 7 

Cách dễ nhất và trực tiếp nhất là làm việc với giáo viên và trường học của con quý vị. Các 
Phụ Huynh Làm Đại Sứ cũng có thể giúp kết nối quý vị với các công cụ trợ giúp. Quý vị rất 
cần thiết trong việc đảm bảo con của quý vị có được một nền giáo dục xuất sắc! Hãy liên lạc 
Ruben de Peña (615) 259-3282 ext. 858256  

  

  

Câu hỏi số 8 Nếu con tôi lo sợ về những gì sẽ xảy ra trong trường học, cộng đồng, hoặc quốc gia, tôi có 
nên cho con tôi nghỉ học được không?  

  

Câu trả lời  
số 8 

Không, con quý vị cần một nền giáo dục xuất sắc và an toàn và nên đi học mỗi ngày nếu có 
thể. 

  

Các Dịch Vụ Của MNPS Dành Cho Gia Đình Nhập Cư và Tị Nạn 
  

Câu hỏi số 9 Các dịch vụ nào mà quý vị sẽ dành cho các gia đình không nói tiếng Anh hoặc đang học 
tiếng Anh? 

  

Câu trả lời  
số 9 

MNPS có những thông dịch viên với hơn 24 ngôn ngữ khác nhau và có thể tiếp cận các 
ngôn ngữ còn lại khác thông qua dịch vụ điện thoại. Điều này có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
trực tiếp cho các gia đình và nhà trường. Thêm vào đó, MNPS cung cấp các lớp học tiếng 
Anh trực tiếp hoặc từ một địa điểm từ xa, dịch vụ hỗ trợ pháp lý, các phụ huynh làm đại sứ 
để hướng dẫn các gia đình thông qua những kinh nghiệm của họ, buổi hội thảo dành cho 
các gia đình tị nạn, và nhiều dịch vụ khác trong sự hợp tác với các đối tác mà quý vị có thể 
tìm thấy tại www.mnps.org/english-learner-family-programs 

  

  

Câu hỏi số 10 Quý vị có cung cấp dịch vụ dịch thuật không? 
  

Câu trả lời  
số 10 

Có! Hãy gọi Trung Tâm Thông Tin Gia Đình tại 615.259.INFO hoặc gọi Văn Phòng EL Office 
tại số 615.259.8608. 

  
  

Câu hỏi số 11 Tôi nói chuyện với ai nếu tôi cần tư vấn? 
  

Câu trả lời  
số 11 

Quý vị có thể nói chuyện với nhân viên tư vấn nhà trường, chuyên viên tâm lý nhà trường, 
hoặc gọi 615.259.INFO nếu quý vị cần sự kết nối với các nguồn hỗ trợ bên ngoài trường. 
 

  

tel:615-259-8608
http://www.mnps.org/register-for-school
http://www.mnps.org/english-learner-family-programs


 

3 
 

Câu hỏi số 12 Những cơ quan này là những cơ quan có thể giúp người đến từ các nước khác phải không? 
  

Câu trả lời  
số 12 

Vâng, có nhiều cơ quan trong thành phố Nashville. Văn phòng Office of New Americans của 
thị trưởng Barry đã đưa ra danh sách thông tin liên lạc tại:  www.nashville.gov/Mayors-
Office/Neighborhoods/New-Americans   

  
  

Câu hỏi số 13 Tôi có thể gọi cho ai để hỏi thông tin về MNPS?  
  

Câu trả lời  
số 13 

Quý vị có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào tại Trung Tâm Thông Tin Gia Đình hoặc thông qua điện 
thoại số 615.259.INFO, đến trực tiếp tại 2601 Bransford Ave., Nashville, TN, hoặc trò chuyện 
trên online tại www.mnps.org. Họ có thể giúp quý vị với việc cung cấp những thông tin đúng. 
Chúng tôi có thể tiếp cận với các thông dịch viên nói nhiều ngôn ngữ khác nhau và thông 
dịch qua điện thoại. 

 

http://www.nashville.gov/Mayors-Office/Neighborhoods/New-Americans
http://www.nashville.gov/Mayors-Office/Neighborhoods/New-Americans
http://www.mnps.org/

