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QUẦN ÁO 

Học sinh sẽ không phải mặc đồng phục khi 
theo học tại Trung Tâm Trình Diện Thanh 
Thiếu Niên, nhưng không được phép mặc 
những trang phục có thể gây rối cho bầu 
không khí ôn hòa của nhà trường.  Không 
mặc quần áo thể thao, băng nhóm trang phục, 
quần áo khêu gợi hở hang, hoặc quần áo với 
ngôn ngữ thô tục, không đứng đắn. 

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG 

Học viên sẽ có cơ hội và được khuyến khích 
để hoàn thành lệnh của tòa án trong việc làm 
tình nguyện viên phục vụ cộng đồng khi họ 
tham dự Trung Tâm Trình Diện Thanh Thiếu 
Niên. 

Học viện Pathways phối hợp với Cơ Quan 
Quản Chế Quận Cam là nơi dành riêng trong 
việc tạo ra một môi trường học hỏi, nơi học 
sinh được ủy quyền để phát triển tính tự lập 
và một niềm tự hào về sự thành công của họ. 
Chương trình được thiết lập để thúc đẩy một 
nền văn hóa có hiệu suất học tập cao, và sự 
phê phán hợp lý. 
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Từng chỉ tiêu sẽ được xem xét để xác định 
những học sinh đó chứng minh rằng họ được 
thúc đẩy để đạt đến thành công. Trước khi 
được chấp nhận tại Học viện Pathways, các 
học sinh và phụ huynh sẽ gặp sĩ quan quản 
chế của họ, là những người sẽ giới thiệu cho 
nhập học. Phụ huynh và học sinh sẽ được 
giải thích về những kỳ vọng và hướng dẫn 
của chương trình. 

SĨ QUAN QUẢN CHẾ 

Các sĩ  quan quản chế của Trung Tâm Trình 
Diện Thanh Thiếu Niên (YRC) sẽ là người 
quản lý và hỗ trợ học sinh trong việc tiến đến 
thành công với sự tham dự của mình để 
hướng tới một quá trình chuyển đổi có kết 
quả  trở lại vào hệ thống trường học cộng 
đồng. 

Các sĩ quan quản chế cung cấp dịch vụ tư 
vấn, hướng dẫn và giới thiệu học sinh bị quản 
chế cho việc giáo dục và tư vấn dài hạn. 

Các nhân viên quản chế tích cực làm việc với 
các cơ quan hợp tác, để đảm bảo rằng nhu 
cầu của học sinh được đánh giá đúng với các 
dịch vụ được cung cấp. 

DỊCH VỤ CHUYÊN CHỞ 

Vận chuyển được cung cấp cho mỗi học sinh 
đang theo học tại Trung tâm. Một số tuyến 
đường có xe van hoạt động hàng ngày; vé xe 
buýt sẽ được cung cấp nếu không có tuyến 
đường xe van. 

CÁC BỮA ĂN 

Ba bữa ăn miễn phí được cung cấp cho học 
sinh tại Trung tâm. 

* Tất cả các chương trình giáo dục không
phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn
gốc quốc gia, giới tính hoặc khuyết tật.
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Trung Tâm Trình Diện Thanh Thiếu 
Niên (YRC) là một liên hợp giữa Bộ 
Giáo dục và Cơ Quan Y Tế Quận 
Cam, nơi dành riêng trong việc tạo ra 
một môi trường học hỏi để học sinh 
được quyền phát triển tính tự lập và 
một niềm tự hào về kết quả thành 
công của họ. 
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TRUNG TÂM TRÌNH DIỆN THANH 
THIẾU NIÊN 

Sở Quản Chế Quận Cam có hai Trung Tâm 
Trình Diện Thanh Thiếu Niên (YRC). Một ở 
trung tâm thành phố Santa Ana và một ở phia 
Bắc thành phố Anaheim. Mỗi trung tâm phục 
vụ 60 học sinh. 

Nhiệm vụ của Trung Tâm Trình Diện Thanh 
Thiếu Niên là để giảm việc sử dụng giam giữ 
bằng cách cung cấp một cấu trúc  đánh giá 
cao dựa trên các chương trình được thay thế.  
Các nhân viên tại Trung Tâm Trình Diện 
Thanh Thiếu Niên thúc đẩy lối sống hợp pháp 
của học sinh bằng các chương trình đã được 
chứng minh và có hiệu quả.  Cuối cùng, giảm 
giam giữ sẽ hỗ trợ Sở Quản Chế trong việc 
chuyển hướng công quỹ đến các chương 
trình tư pháp cho thiếu niên thêm hiệu quả 
đồng thời đảm bảo an toàn công cộng. 

Các Trung Tâm Trình Diện Thanh Thiếu Niên 
hoạt động trong cộng đồng địa phương để 
cung cấp cho học sinh cơ hội thay đổi hạnh 
kiểm xấu, và học những kỹ năng cần thiết để 
thực hiện theo lệnh của tòa án và các điều 
khoản quản chế. Học sinh sẽ tham dự một 
chương trình học tập toàn bộ, tham gia các 
nhóm tư vấn, tư vấn cá nhân, xét nghiệm ma 
túy với mục đích là thu thập và duy trì việc 
không sử dụng ma túy.  Học sinh sẽ đuợc 
khuyến khích tìm kiếm việc làm để phụ giúp 
gia đình, phải nộp thuế, và hoàn trả tổn thất 
cho các nạn nhân về những tội phạm của họ. 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

Để đảm bảo vị trí giáo dục thích hợp cho tất 
cả các học sinh, mỗi học sinh sẽ được tham 
gia kỳ thi xếp lớp để xác định khả năng. 

Học viện Pathways là một chương trình giáo 
dục được điều khiển bởi Bộ Giáo dục. 

Quanh năm trường hỗ trợ mọi cấu trúc, và 
giáo dục nghiêm ngặt để thay thế cho "các 
lớp học truyền thống." Chương trình dựa trên 
các dịch vụ giảng dạy phù hợp với các quận 
hạt địa phương trong khuôn khổ và tiêu 
chuẩn của tiểu bang California. 

Thông qua nhiều phương pháp học tập hữu 
ích, học sinh có thể đạt được trình độ kỹ năng 
cơ bản. Giáo sư khuyến khích học sinh nêu 
lên các ý tưởng, giải quyết vấn đề và khả 
năng quyết định vào lớp học. 

Nhà trường đánh giá học sinh qua các dịch 
vụ giáo dục đặc biệt và tiến hành chương 
trình giáo dục hàng năm (IEP), để đảm bảo 
các nhu cầu giáo dục của học sinh được đáp 
ứng. Tiểu bang California tạo mọi nỗ lực để 
tiếp tục giáo dục mỗi học sinh, với mục tiêu 
dài hạn, tái khẳng định khả năng của mình và 
đổi mới tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. 

ĐIỀU TRỊ VÀ TƯ VẤN 

Cơ Quan Y Tế Quận Cam (HCA) cung cấp 
một số các dịch vụ cho học sinh tại Trung 
Tâm Trình Diện Thanh Thiếu Niên. Các Trung 
Tâm Trình Diện Thanh Thiếu Niên có một bác 
sĩ tâm thần tại chỗ để thẩm định và điều trị 
tâm thần khi cần thiết. 

Học viên sau khi hoàn thành đại học, được 
thực tập và được giám sát bởi nhân viên Y 
Tế Quận Cam, làm tình nguyện viên mỗi năm 
để cung cấp dịch vụ lâm sàng cho tất cả học 
sinh. 

Các học sinh được cung cấp hồ sơ cá nhân, 
kiểm tra tâm lý, cũng như tư vấn gia đình khi 
cần thiết. 

Hỗ trợ gia đình và giáo dục được thiết kế để 
phục vụ cho các bậc cha mẹ và anh chị em 
của thanh thiếu niên. Trọng tâm là xây dựng 
và cải thiện các yếu tố có thể giảm thiểu tác 
động và phát triển của bệnh tâm thần, lạm 
dụng thuốc và các thói xấu khác, cũng như 
khuyến khích các bậc cha mẹ hỗ trợ lâu dài 
trong cộng đồng. 

Nhân viên tư vấn về ma túy được tận dụng 
để xác định việc sử dụng ma túy và thiết lập 
mối liên kết tích cực với sự hỗ trợ của cộng 
đồng. 

Nhóm kềm chế sự nóng giận tập trung vào 
việc xác định các triệu chứng về thể chất, 
kích hoạt môi trường và nhận thức hành vi/ 
học sinh có thể áp dụng để có thể tự kiểm 
soát cảm xúc và các hành vì xấu. 

Điểm quyết định là một chương trình giải 
quyết vấn đề bằng cách sử dụng cả việc tái 
cơ cấu và sự khéo léo về kỹ năng xã hội. 

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC 

Một số học sinh đã phát triển tính lười biếng 
mãn tính, trễ nải, có nguy cơ vi phạm các 
điều khoản và điều kiện quản chế của họ. 
Học sinh sẽ được lựa chọn cho chương trình 
YRC dựa trên một số tiêu chỉ. Tiêu chuẩn này 
bao gồm: 602 phường WIC của Tòa án vị 
thành niên trong độ tuổi từ 13 đến 18 tuổi 
hiện đang vi phạm các điều khoản và điều 
kiện quản chế của họ và những người có 
nguy cơ bị bắt giữ và/hoặc chuyển qua Tòa 
án vị thành niên, những  trẻ vị thành niên đã 
bị bắt giữ vì vi phạm luật mới, hoặc theo án 
lệnh của Tòa án. 


