
Hướng dẫn từng bước cách rút tiền cho con bạn nghỉ học với tiền học phí được hoàn lại 

Đây không phải là lời khuyên pháp lý, cả bạn và tôi cũng như bất kỳ ai khác đang tham gia vào 

mối quan hệ luật sư-khách hàng và tôi không đại diện cho bạn hoặc bất kỳ ai có thể nhận được 

thông tin này. Ngoài ra, đây không phải là xác nhận của bất kỳ kết quả cụ thể nào. Các trường 

hợp cụ thể và có nhiều sắc thái mà tôi không thể đánh giá nếu không xem xét kỹ lưỡng các bên, 

tài liệu, sự kiện, v.v. Sau đây là danh sách các ý kiến có thể cân nhắc khi đối mặt với các chính 

sách bất hợp pháp của nhà trường. 

Làm thế nào để chống lại 

1. Truy cập trang tài nguyên FLTJ để hiểu các quyền của bạn. Chia sẻ tất cả các tài 

liệu có liên quan để chúng ta có thể đẩy lùi cùng nhau! 

• Hướng dẫn từng bước, bộ công cụ và mẫu có sẵn để giúp chúng ta giáo dục lẫn 

nhau, biết các quyền của chúng ta và cùng nhau #RISEUP/Đứng dậy. Đây phải 

là một phong trào cơ bản và không thể dựa nhiều vào luật sư vì chúng tôi đang 

có rất nhiều yêu cầu giúp đỡ. Ngoài ra, các tòa án là cơ quan dự phòng, và các 

thẩm phán không sẵn sàng đưa ra quyết định (và những người ra quyết định là 

những người xấu. 

• Trang tài nguyên: http://fltjllp.com/resources/ 

a. Hướng dẫn từng bước để chống lại các nhiệm vụ của Lớp K-12 

b. Ngừng và hủy bỏ re: Lớp K-12 Đã thông qua Ủy quyền Vax cho LAUSD 

c. Ngừng và hủy bỏ tái: Lớp K-12 Ủy nhiệm Vax đề xuất cho LAUSD 

Piedmont USD 

d. Câu hỏi / Thư xác nhận hợp lý cho K-12 

e. Thư của phụ huynh phản đối nhiệm vụ tiêm vắc xin được đề xuất 

f. Hướng dẫn từng bước để chống lại sự phân biệt đối xử 

g. Thông báo về sự không tập trung 

h. Học sinh Lớp K-12 & Quyền của phụ huynh - Luật ủng hộ 

• Đăng ký để cập nhật và phân tích pháp lý liên quan đến các nhiệm vụ Thi Lệnh 

tiêm phòng mới của tiểu bang và liên bang. 

2. Một khi bạn hiểu các quyền của mình, hãy đẩy lùi những người có cùng chí hướng 

(đã tiêm phòng và chưa tiêm phòng), những người phản đối các nhiệm vụ Thi 

Lệnh tiêm phòng bằng cách làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi. 

3. Nếu nhà trường kiên quyết thực thi nhiệm vụ bất hợp pháp và khiến tính mạng và 

sức khỏe của con bạn gặp nguy hiểm, hãy xem xét các ý tưởng sau:  

• Báo cáo tội phạm Bộ luật Hình sự  

a. CA Phần 273a (Gây nguy hiểm cho trẻ em), 273d (Lạm dụng trẻ em - thực 

sự nếu con bạn thực sự bị đâm), và 192b (ngộ sát tự nguyện - nếu con bạn 

chết) đều có thể áp dụng. 

b. Xem trang Tài nguyên để được tư vấn từ luật sư hình sự về cách bắt đầu 

quy trình này. 



• Phản đối cách ôn hòa. 

a. Hướng dẫn Từng bước về Biểu tình ở California 

• Kéo con bạn ra khỏi trường học 

4. Nếu trường đẩy lùi và không trả lại tiền đặt cọc / học phí của bạn:  

• Đọc tất cả các thỏa thuận và ghi danh, sổ tay học sinh, sổ tay phụ huynh, sổ tay 

hướng dẫn, chính sách và thủ tục loại Covid-19 "trở lại trường một cách an 

toàn". 

• Xem liệu có bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào có thể cho phép họ bắt buộc 

Thi Lệnh tiêm phòng mới hay không. 

• NGAY CẢ NẾU CÓ, hãy yêu cầu họ hoàn lại tiền cho bạn. 

Hãy nhớ rằng, luật pháp đứng về phía bạn. 

a. Trường học / khu học chánh không thể thêm các hình ảnh mới để học trực 

tiếp. 

b. Trường học / khu học chánh không thể ủy quyền cho EUA 

c. Cha mẹ không thể đồng ý cho con mình tham gia thử nghiệm lâm sàng nếu 

không 

o BIẾT TẤT CẢ CÁC THÀNH PHẦN trong sản phẩm - đặc biệt là thành 

phần chính! 

o PHẢI CÓ LỢI ÍCH TRỰC TIẾP cho đứa trẻ đó CỤ THỂ khi có "rủi ro 

nhiều hơn mức tối thiểu." 

• HÃY LÀM MỌI ĐIỀU VÀ KHẲNG ĐỊNH MỌI ĐIỀU TRONG VĂN BẢN. 

Nếu bạn gặp họ trực tiếp hoặc ZOOM hoặc cuộc gọi điện thoại, hãy xác nhận 

tất cả bằng văn bản ngay sau đó và kết thúc với nội dung sau: "Nếu bất kỳ 

điều nào đã từ bỏ không làm bạn hiểu về cuộc trò chuyện của chúng tôi 

qua điện thoại / ZOOM / gặp trực tiếp (chọn một) ngay bây giờ, vui lòng 

tư vấn và làm rõ ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ giải thích điện thư này 

như một bản tóm tắt chính xác về tác động, sự hiểu biết và sự hiểu biết 

của chúng tôi, và bản thân tôi sẽ xử lý theo cách nào.” 

• Nếu bạn vẫn không đi đến đâu, bạn có thể khởi kiện. 

a. Chúng tôi không nhận bất kỳ vụ kiện mới nào vào lúc này. 

b. Vui lòng xem thư mục luật sư / Attorney Directory của chúng tôi để biết 

văn phòng luật sư nào có thể nhận các vụ kiện mới. 

c. LỰA CHỌN TỐT NHẤT: KIỆN TỤNG TRONG TÒA NHỎ! 

Nếu số tiền đang được kiện tụng dưới 10,000 đô la (hoặc thậm chí nhiều 

hơn nhưng bạn muốn lấy lại thứ gì đó và thực sự chứng minh được một 

điểm cho nhà trường), các yêu cầu nhỏ là cách để đi: 

o Nhanh 

o Dễ dàng với nhiều thích hợp cho mỗi hỗ trợ chuyên nghiệp (tự đại diện) 

và liên kết này để được trợ giúp https://www.courts.ca.gov/1008.htm 



o Không có luật sư cho phép (chỉ các bên tự đại diện / cá nhân). 

Xin vui lòng hiểu cho - luật pháp đứng về phía bạn và các trường học đang lợi dụng bạn 

và con bạn. Có nhiều lập luận chống lại việc thực thi bất kỳ điều khoản nào cho phép họ 

giữ lại tiền, nhưng tôi không có thời gian - hoặc đủ thông tin - để đánh giá chúng ngay 

bây giờ, và đây là cái nhìn tổng quan nhất mà Tôi có thể nghĩ đến vào lúc này. Hy vọng 

rằng nó sẽ giúp. 

Xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, và như mọi khi, hãy cân nhắc 

đóng góp cho nhóm của chúng tôi bằng cách tình nguyện nghiên cứu, chỉnh sửa, chia sẻ 

thông tin, tập hợp những cá nhân có cùng chí hướng cho giáo dục, đào tạo, gây quỹ, hỗ 

trợ lẫn nhau, dịch, in, quyên góp , v.v. Để đạt được điều đó, đây là các liên kết đến các 

trang THAM GIA / JOIN US và ĐÓNG GÓP / CONTRIBUTION của chúng tôi. 

 

Phục vụ, 

 

Nhóm FLTJ 


