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Quý Phụ Huynh Thân Mến, 

Với những cuộc thảo luận công cộng gần đây về việc quấy rối tình dục, tôi cảm thấy điều quan trọng là 
phải truyền đạt lại những giá trị cốt lõi tại Sở Giáo Dục Philadelphia. Như quý vị đã biết, chúng tôi cố 
gắng cung cấp một môi trường học tập an toàn, tích cực cho tất cả học sinh. Tiêu Đề IX của Việc Hiệu 
Chỉnh Giáo Dục Năm 1972 nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính bao gồm quấy nhiễu tình dục 
trong các chương trình và hoạt động giáo dục tại các trường được liên bang tài trợ ở tất cả các cấp. 

Sở Giáo Dục Philadelphia nghiêm cấm mọi hình thức quấy nhiễu và phân biệt đối xử, bao gồm quấy 
nhiễu tình dục và phân biệt giới tính đối với học sinh bởi bất kỳ học sinh, nhân viên, cá nhân, nhà cung 
cấp, tình nguyện viên hoặc khách đến thăm trong các trường học và văn phòng của chúng tôi. Để duy trì 
môi trường không bị phân biệt đối xử và quấy rối như vậy, chúng tôi khuyến khích các học sinh nào nghĩ 
rằng chúng đã bị quấy nhiễu tình dục hoặc phân biệt giới tính nên lập tức báo cáo những sự cố đó cho 
hiệu trưởng hoặc Điều Phối Viên Tiêu Đề IX về các khiếu nại liên quan đến học sinh, Andrea Prince tại 
(215) 400-4830. Thông tin về cách thức gửi khiếu nại trực tuyến có sẵn trên trang web của Văn Phòng 
Môi Trường và An Toàn của Sở tại: https://www.philasd.org/bullying/   

Chính Sách của Hội Đồng Quản Trị 248 liên quan đến việc không phân biệt đối xử, quấy nhiễu và phân 
biệt giới tính. Chính sách này cung cấp quy trình khiếu nại, điều tra và thủ tục giải quyết. Chính sách này 
có sẵn trên trang web của Sở Giáo Dục tại www.philasd.org/schoolboard/polaho/.  Thông báo về việc 
không phân biệt đối xử của Sở Giáo Dục Philadelphia tại đây: 
https://www.philasd.org/nondiscrimination/    

Để biết thêm chi tiết về thông báo không phân biệt đối xử và Tiêu Đề IX xin quý vị vui lòng liên lạc với:   

Trưởng Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh  
Đồng Điêu Phối Viên Tiêu Đề IX  
Karyn Lynch 
440 N. Broad Street 
Philadelphia, PA 19130 
215-400-4000 
antiharassment@philasd.org 

 
Trân Trọng Kính Chào,  

Karyn Lynch, Trưởng Phòng 
Trưởng Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh  
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