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DAILY SCHEDULE  2021 –  2022 
A learning institution where academic attainment has the highest priority… 

- Mission Statement  
 

 

 

Schedule for Monday – Thursday   Schedule for Friday 
 

1st period: 8:30 - 9:30a.m.     1st period: 8:30 - 9:10a.m.  
 

2nd period: 9:35 - 10:35a.m.    2nd period: 9:15 - 9:55a.m. 
 

3rd period: 10:00 - 10:40a.m. 
 

Break: 10:35 - 10:50a.m     Assembly: 10:40 - 11:05a.m. 
 

3rd period: 10:50 - 11:50a.m.    4th period: 11:05 -11:45a.m. 
 

Lunch: 11:50 - 12:25p.m.     5th period: 11:50 -12:30p.m. 
 

4th period: 12:25 - 1:25p.m. 
 

5th period: 1:30 - 2:30p.m.  
 

6th period: After School Program: 2:45 - 3:45p.m. 

  

  
 

EXAMINATION SCHEDULES 
 

 

Day I  
 

1st period: 8:30 – 10:00a.m.    1st Period Examination 
 

Break:  10:00 – 10:15a.m. 
 

2nd period: 10:15 - 11:45a.m.    2nd Period Examination 
 

Lunch:  11:45 – 12:25p.m. 
 

5th period: 12:25 - 1:55p.m.        5th Period Examination or Study Hall 
 

6th period: 2:00 – 2:30p.m.     After School Program 
 

Day I I  
 

3rd period: 8:30 – 10:00a.m.    3rd Period Examination 
 

Break:  10:00 – 10:15a.m. 
 

4th period: 10:15 - 11:45a.m.    4th Period Examination 
 
 

Parents/guardians/host parents and students are reminded to please review all school policies, rules, 
and procedures as stated in this School Handbook, especially our Academic and Financial 
Expectations concerning examinations. 
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P A R E N T  P L E D G E  a n d  S E R V I C E  H O U R  P R O G R A M  
  

  

PP aa rr ee nn ttss   SS uuppppoo rr tt ii nngg   CCoo ll ll aa bboorr aa tt ii vvee   WW oorr kk ee rrss ,,   CCrr ii tt ii cc aa ll   TT hh ii nnkk ee rr ss ,,   

LL ii ff ee ll oo nngg   LLee aa rr nnee rrss   &&   RRee ss ppoonnss ii bb llee   CC ii tt ii zz ee nnss   

  
Arroyo Pacific Academy believes it is important for all parents and host parents to be 
part of their student’s educational experience. Each family upon acceptance is expected 
to participate in the Parent Pledge Program through the Arroyo Pacific Foundation and 
participate in the Parent Service Hours Program.  
 

A gift to the Arroyo Pacific Foundation, regardless of its size, shows commitment to our school. Your 
support through your Parent Pledge and your service hours represents your satisfaction with Arroyo 
Pacific Academy and our mission. In the past, our parents have responded generously, which has 
allowed Arroyo Pacific Academy to offer an outstanding private, college preparatory education. 

  
OPPORTUNITIES FOR YO UR SERVICE 

 
The Parents Association assists with a number of school events and programs:  
 

  Arroyo Paci f ic  Foundat ion Event  

  Fest iva l  o f  the  Ar ts  

  Fie ld  Tr ips  and Clubs  Transpor ta t ion  and Support  

  Graduat ion  Recept ion  

  Your  Parents  As soci a t ion Act ive  Par t ic ipa t ion  
 
We expect all parents and host parents to attend our monthly Parents Association Meetings and to 
support all Parents Association, Development, and Arroyo Pacific Academy events.  
 

 
 

Join us and make this year memorable both for you, your son or daughter  
or your international student. 
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Arroyo Pacific Academy  
Elementary School, Middle School and High School Handbook  2021 - 2022 

Statement of Receipt 
Please PRINT 

Student’s Last Name: ___________________   First Name: ________________    Grade: ____ 
 

Please read for understanding the School Handbook, sign and return this form to  
Ms. Millspaugh, Registrar, through email by September 10, 2021 

mmilspaugh@arroyopacific.org 
 

For transfer students after September 10th this form is due 2 days after registration 
to Ms. Millspaugh, Registrar, through email 

 
We have read the entire contents of the School Handbook for the Elementary School, Middle 
School and the High School. We agree to cooperate with our son/daughter/international 
student and the members of the faculty and administration in complying with the Mission 
Statement, the Statement of Philosophy and the policies, rules, and regulations of the 2021 - 
2022 School Handbook. We recognize the right and responsibility of Arroyo Pacific Academy to 
make rules and enforce them. 
 

This School Handbook constitutes a contract between the parents/guardians/host parents, the 
students, and Arroyo Pacific Academy. Lack of knowledge of school regulations and 
expectations are not acceptable reasons for inappropriate behavior or disregard for proper 
procedure. We understand that the President reserves the right to interpret and amend the 
contents of the School Handbook when, and if, deemed necessary. Observance of any change 
is expected of all when the change is made known to the students, parents, and host parents. 
 

An international student’s enrollment status is considered “at will,” meaning the school reserves 
the right to withdraw the student from Arroyo Pacific Academy on the basis of academics, on 
campus school discipline problems, and/or off campus homestay behavior problems. 
 

In summary, the registration of students at Arroyo Pacific Academy is deemed to be an 
agreement on their part (and parents/guardians if students are minors) to comply fully with all 
policies, rules, and regulations of the school as outlined in this Elementary, Middle School and 
High School Handbook.  

 
 
Parent or Host Parent Mother Signature:          
 
 
Parent or Host Parent Father Signature:          
 
 
Student’s Signature:      
 
 
Date:      
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A r r o y o  P a c i f i c  A c a d e m y  

Collaborative Workers   Critical Thinkers   Lifelong Learners   Responsible Citizens 

 

Guidelines for Students During Virtual Instruction 

 
1. During virtual, instruction, students are expected to have their computer/tablet cameras turned 

on while participating in each class. Therefore, students need to dress appropriately for school 
as stated in the Dress Code in the online School Handbook. Students are to look neat, clean, 
and prepared to learn. Sleepwear is not permitted. 
 

2. Be mindful of your environment as it is visible to participants. Make every effort to provide an 
uncluttered, non-distracting background. Objects that are inappropriate in a school setting 
should not be visible. Students may not sit or lay in a bed during virtual instruction and are 
encouraged to sit at a desk or table. 

 

3. Be punctual. Some teachers will be taking attendance during the beginning, middle or end of 
each meeting. Make sure you are on time, stay online, and remain actively engaged in the 
session. 

 

4. Adhere to the same standards of behavior during virtual instruction that you would follow in a 
traditional classroom. 

 

5. Remember you are on camera, so your voice and visual are viewed by all. Virtual instruction is 
not anonymous. Think before you respond to ensure your thoughts are clear and coherent, 
and your word choice and tone are school appropriate. 

 

6. Unless permitted by the teacher, you need to show your face during virtual meetings. We learn 
best collaboratively and interacting with classmates and teachers is vital. 

 

7. Maintain the focus of the meeting. Do not make or post comments unrelated to the purpose of 
the meeting.  

 

8. Be positive and forgiving during meetings. There may be some technical issues; be patient 
with participants. 

 

9. Meetings provide opportunities to share knowledge. It is important for you to participate. It is 
just as important to allow other participants time and opportunities to contribute to the 
discussion and share their ideas with the group. 
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NNoottiiccee  ooff  IImmpplliieedd  AAggrreeeemmeenntt  
  

TThhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk  ffoorr  tthhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll  aarree  ttoo  bbee  aacccceepptteedd  

bbyy  tthhee  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss//hhoosstt  ppaarreennttss  aanndd  ssttuuddeennttss  aass  eesssseennttiiaall  ppaarrttss  ooff  tthhee  ccoonnttrraacctt  bbeettwweeeenn  tthheemm  aanndd  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy..  TThhee  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  aa  ssttuuddeenntt  iiss  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aann  aaggrreeeemmeenntt  oonn  hhiiss//hheerr  ppaarrtt,,  aanndd  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  ppaarreennttss,,  ttoo  

ccoommppllyy  ffuullllyy  wwiitthh  aallll  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  pprroocceedduurreess,,  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy,,  aass  oouuttlliinneedd  iinn  tthhiiss  SScchhooooll  

HHaannddbbooookk..  TThhee  uussee  ooff  tthhee  tteerrmm  ppaarreennttss  tthhrroouugghhoouutt  tthhiiss  ddooccuummeenntt  iiss  mmeeaanntt  ttoo  iinncclluuddee  aa  ssiinnggllee  ppaarreenntt,,  hhoosstt  ppaarreennttss,,  aanndd  

lleeggaall  gguuaarrddiiaannss..  RReeggaarrddlleessss  ooff  aaggee,,  aallll  ssttuuddeennttss  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  

pprroocceedduurreess,,  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ffoouunndd  iinn  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk..  IInn  aaddddiittiioonn,,  aallll  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  pprroocceedduurreess,,  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ffoouunndd  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  

HHaannddbbooookk..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  eexxppeeccttss  aallll  ssttuuddeennttss  ttoo  rreessiiddee  wwiitthh  ppaarreennttss  oorr  aapppprroovveedd  hhoosstt  ppaarreennttss  wwhhiillee  eennrroolllleedd..  
  

SSttuuddeennttss  aarree  eennrroolllleedd  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aa  qquuaarrtteerrllyy  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  aacccceeppttaannccee..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddiissmmiissss  ssttuuddeennttss  aatt  aannyy  ttiimmee  ffoorr  iinnffrraaccttiioonnss  ooff  rreegguullaattiioonnss  wwhheetthheerr  oonn  oorr  ooffff  ccaammppuuss,,  

uunnssaattiissffaaccttoorryy  aaccaaddeemmiicc  oorr  ddiisscciipplliinnaarryy  ssttaannddiinngg,,  hhoommeessttaayy  iissssuueess  oorr  ootthheerr  rreeaassoonnss  tthhaatt  aaffffeecctt  tthhee  wweellffaarree  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  

ssttuuddeenntt,,  tthhee  ssttuuddeenntt  ccoommmmuunniittyy,,  oorr  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy’’ss  rreeppuuttaattiioonn..  
  

TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreeffuussee  rreeggiissttrraattiioonn  oorr  rree--rreeggiissttrraattiioonn  wwhheenn  iitt  iiss  tthhee  

ooppiinniioonn  ooff  tthhee  sscchhooooll  aaddmmiinniissttrraattiioonn  tthhaatt  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss//hhoosstt  ppaarreennttss  ddoo  nnoott  ssuuppppoorrtt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ppoolliicciieess,,  

aanndd  tthheerreebbyy  tteerrmmiinnaattiinngg  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  eennrroollllmmeenntt..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  mmaakkee  rreevviissiioonnss  iinn  tthhiiss  

SScchhooooll  HHaannddbbooookk  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  wwhheenn  aanndd  iiff  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy  bbyy  tthhee  ggoovveerrnniinngg  aauutthhoorriittyy..  

OObbsseerrvvaannccee  ooff  aannyy  cchhaannggee  iiss  eexxppeecctteedd  ooff  aallll,,  wwhheenn  tthhee  cchhaannggee  iiss  mmaaddee  kknnoowwnn  ttoo  tthhee  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy..  
  

SSttaatteemmeenntt  ooff  AAcccceeppttaannccee  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  aaddmmiittss  ssttuuddeennttss  ooff  aannyy  rraaccee,,  ccoolloorr,,  aanndd  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn  ttoo  aallll  tthhee  rriigghhttss,,  pprriivviilleeggeess,,  pprrooggrraammss  aanndd  

aaccttiivviittiieess  ggeenneerraallllyy  aaccccoorrddeedd  oorr  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssttuuddeennttss  aatt  tthhee  sscchhooooll..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ddooeess  nnoott  ddiissccrriimmiinnaattee  

oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  rraaccee,,  ccoolloorr,,  ccrreeeedd,,  ggeennddeerr,,  aaggee,,  mmeeddiiccaall  ccoonnddiittiioonn,,  nnaattiioonnaall  oorriiggiinn,,  aanncceessttrryy,,  oorr  ddiissaabbiilliittyy  iinn  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

ooff  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliicciieess,,  aaddmmiissssiioonnss  ppoolliicciieess,,  sscchhoollaarrsshhiipp,,  aanndd  aatthhlleettiicc  aanndd  ootthheerr  sscchhooooll  aaddmmiinniisstteerreedd  pprrooggrraammss,,  aalltthhoouugghh  

cceerrttaaiinn  pprrooggrraammss  mmaayy  lliimmiitt  ppaarrttiicciippaattiioonn..  
  

WWhhiillee  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ddooeess  nnoott  ddiissccrriimmiinnaattee  aaggaaiinnsstt  ssttuuddeennttss  wwiitthh  ssppeecciiaall  nneeeeddss,,  aa  ffuullll  rraannggee  ooff  sseerrvviicceess  mmaayy  nnoott  

aallwwaayyss  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthheemm..  DDeecciissiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  aaddmmiissssiioonn  aanndd  ccoonnttiinnuueedd  eennrroollllmmeenntt  ooff  aa  ssttuuddeenntt  iinn  tthhee  sscchhooooll  aarree  

bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  eemmoottiioonnaall,,  aaccaaddeemmiicc,,  aanndd  pphhyyssiiccaall  aabbiilliittiieess  aanndd  tthhee  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy  iinn  mmeeeettiinngg  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  nneeeeddss..    
  

SSttuuddeennttss  eenntteerr  tthhee  aaccaaddeemmyy  ttoo  eennrroollll  iinn  ssppeecciiffiicc  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraammss..  AAddmmiissssiioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  ppeerrssoonnaall  iinntteerrvviieeww  aanndd,,  iiff  

aapppplliiccaabbllee,,  tteessttss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ppllaacceemmeenntt  ooff  aapppplliiccaannttss  iinn  ssppeecciiffiicc  ccoouurrsseess..  SSttuuddeennttss  aarree  aacccceepptteedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  

eexxppeeccttaattiioonn  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ccaappaabbllee  ooff  mmeeeettiinngg  tthhee  aaccaaddeemmiicc  rriiggoorrss  ooff  tthhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll,,  CCoolllleeggee  

PPrreeppaarraattoorryy,,  GGeenneerraall  HHiigghh  SScchhooooll,,  AAssssiisstteedd  LLeeaarrnniinngg,,  aanndd  tthhee  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  DDeevveellooppmmeenntt  ccuurrrriiccuulluumm..  
  

AA  ssttuuddeenntt  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  iiss::  
  

  oonnee  wwhhoo  hhaass  nnoott  bbeeccoommee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiissmmiissssaall  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  oorr  aatttteennddaannccee  rreeaassoonnss  

  oonnee  wwhhoossee  rreeccoorrdd  ooff    ccoonndduucctt  iiss  ssaattiissffaaccttoorryy  

  oonnee  wwhhoo  hhaass  mmeett  aallll  ffiinnaanncciiaall  oobblliiggaattiioonnss  ttoo  tthhee  sscchhooooll  

  oonnee  wwhhoo  ccoommpplliieess  wwiitthh  aallll  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  ffoouunndd  iinn  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk  aanndd  tthhee  

IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  
  

HHiissttoorryy  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  aa  pprriivvaattee,,  iinnddeeppeennddeenntt,,  ccooeedduuccaattiioonnaall,,  ccoolllleeggee  pprreeppaarraattoorryy  sscchhooooll  llooccaatteedd  iinn  AArrccaaddiiaa,,  LLooss  

AAnnggeelleess  CCoouunnttyy,,  CCaalliiffoorrnniiaa..  PPhhiilliipp  CCllaarrkkee  ffoouunnddeedd  tthhiiss  lleeaarrnniinngg  iinnssttiittuuttiioonn  iinn  11999988..  
  

IInniittiiaallllyy,,  ccllaasssseess  wweerree  hheelldd  iinn  aa  ssmmaallll  ccoonnvveerrtteedd  bbaannkk  bbuuiillddiinngg,,  llooccaatteedd  oonn  EEaasstt  LLiivvee  OOaakk  AAvveennuuee  iinn  AArrccaaddiiaa..  TThhee  ffiirrsstt  

hhiigghh  sscchhooooll  ggrraadduuaattiioonn  ttooookk  ppllaaccee  iinn  MMaayy  22000000..  BByy  MMaayy  22000011,,  tthhee  sscchhooooll  hhaadd  ggrroowwnn  ssuubbssttaannttiiaallllyy  aanndd  tthhee  mmiiddddllee  

sscchhooooll  ggrraadduuaatteess  jjooiinneedd  tthhee  hhiigghh  sscchhooooll  ggrraadduuaatteess..  IInn  22000011,,  tthhee  sscchhooooll  rreellooccaatteedd  ttoo  4411  WWeesstt  SSaannttaa  CCllaarraa  SSttrreeeett  iinn  

AArrccaaddiiaa..  IInn  22000044,,  tthhee  aaccaaddeemmyy  bbeeccaammee  ffuullllyy  aaccccrreeddiitteedd  bbyy  tthhee  SScchhoooollss  CCoommmmiissssiioonn  ooff  tthhee  WWeesstteerrnn  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  

SScchhoooollss  aanndd  CCoolllleeggeess  ((WW..AA..SS..CC..))..  
  

SSiinnccee  22000099  tthhee  sscchhooooll  iiss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy,,  UU..SS..  IImmmmiiggrraattiioonn  aanndd  CCuussttoommss  

EEnnffoorrcceemmeenntt  aanndd  TThhee  SSttuuddeenntt  aanndd  EExxcchhaannggee  VViissiittoorr  PPrrooggrraamm  ttoo  eedduuccaattee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  bbyy  iissssuuiinngg  FFoorrmm  II--2200..    
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ddeeddiiccaatteedd  iittss  nneeww  ccaammppuuss  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  TThhee  CCllaarrkkee  CCeenntteerr  iinn  cceelleebbrraattiioonn  ooff  tthhee  sscchhooooll’’ss  2200
tthh
  

AAnnnniivveerrssaarryy  oonn  MMaayy  55,,  22001188..  TThhee  MMiiddddllee  SScchhooooll  wwaass  rreeeessttaabblliisshheedd  ttoo  bbeeggiinn  tthhee  22001199--22002200  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr..  TThhee  

EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll  wwaass  eessttaabblliisshheedd  oonn  SSeepptteemmbbeerr  11,,  22002200..  TThhee  sscchhooooll  mmaaiinnttaaiinnss  iittss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  pprroovviiddee  aa  ppeerrssoonnaall  

aapppprrooaacchh  ttoo  eedduuccaattiioonn  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss  iinn  aallll  pprrooggrraammss..  
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MMiissssiioonn  SSttaatteemmeenntt  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  aa  lleeaarrnniinngg  iinnssttiittuuttiioonn  wwhheerree  aaccaaddeemmiicc  aattttaaiinnmmeenntt  hhaass  tthhee  hhiigghheesstt  pprriioorriittyy  wwiitthhiinn  aa  lleeaarrnniinngg  

eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  iiss  ssuuppppoorrttiivvee  aanndd  eennccoouurraaggiinngg..  
  

SSttaatteemmeenntt  ooff  PPhhiilloossoopphhyy  
  

PPrriioorriittyy  iiss  ggiivveenn  ttoo  ssuucccceessss  iinn  aaccaaddeemmiicc  aacchhiieevveemmeenntt..  AAccaaddeemmiicc  pprrooggrraammss  aarree  ooffffeerreedd  ttoo  eelleemmeennttaarryy  sscchhooooll,,  mmiiddddllee  

sscchhooooll  aanndd  hhiigghh  sscchhooooll  ssttuuddeennttss  ttoo  mmaattcchh  aabbiilliittyy  lleevveellss  aanndd  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  pprrooffiicciieennccyy..  RReeccooggnniizziinngg  tthhee  vvaalluuee  aanndd  

uunniiqquueenneessss  ooff  eeaacchh  ssttuuddeenntt  aass  aa  ppeerrssoonn  wwiitthh  aarrttiissttiicc,,  eemmoottiioonnaall,,  iimmaaggiinnaattiivvee,,  iinntteelllleeccttuuaall,,  pphhyyssiiccaall,,  rreelliiggiioouuss,,  aanndd  ssoocciiaall  

ppootteennttiiaall,,  tthhee  tteeaacchheerr  eennddeeaavvoorrss  ttoo  lleeaadd  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  sseeeekk  tthhee  ffuulllleesstt  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthheeiirr  ttaalleennttss  aanndd  ccoonncceennttrraatteess  oonn  

iinntteelllleeccttuuaall  aanndd  aaccaaddeemmiicc  ppootteennttiiaall..  
  

SScchhoooollwwiiddee  LLeeaarrnneerr  OOuuttccoommeess  ((SSLLOO))  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  pprroovviiddeess  aa  ddiissttiinnccttiivvee  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraamm  aanndd  aa  ssppeecciiaall  ppllaaccee  ffoorr  ssttuuddeennttss  ttoo  lleeaarrnn,,  ggrrooww,,  aanndd  

pprreeppaarree  ffoorr  lliiffee..  WWee  aaddddrreessss  oouurr  ssttuuddeennttss’’  uunniiqquuee  nneeeeddss  iinncclluuddiinngg  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  LLeeaarrnniinngg,,  aass  wweellll  aass  iinnddiivviidduuaall  

lleeaarrnniinngg  ssttyylleess..  SSttuuddeennttss  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  iinntteelllleeccttuuaall  ccuurriioossiittyy  aanndd  aaccaaddeemmiicc  sskkiillllss  nneeeeddeedd  ffoorr  ssuucccceessss  iinn  eelleemmeennttaarryy  

sscchhooooll,,  mmiiddddllee  sscchhooooll,,  hhiigghh  sscchhooooll,,  ccoolllleeggee,,  aanndd  aadduulltt  lliiffee  aass  wwee  eexxppeecctt  tthhee  ggrraadduuaattee  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ttoo  bbee::  
  

11..    CCoollllaabboorraattiivvee  WWoorrkkeerrss  wwhhoo  

  DDeemmoonnssttrraattee  rreessppeecctt  aanndd  sseennssiittiivviittyy  ttoo  ddiivveerrssiittyy  ooff  iiddeeaass,,  iinntteerreessttss  aanndd  sskkiillllss  ooff  ootthheerrss..  

  EEmmppllooyy  eeffffeeccttiivvee  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  ggrroouupp  sskkiillllss..  

  WWoorrkk  eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  ootthheerrss..  
  

22..  CCrriittiiccaall  TThhiinnkkeerrss  wwhhoo  
  CCoommpplleettee  aann  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraamm  tthhaatt  ccoommpplleemmeennttss  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  lleeaarrnniinngg  nneeeeddss..  

  DDeemmoonnssttrraattee  ccrriittiiccaall  tthhiinnkkiinngg,,  aannaallyyssiiss,,  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  sskkiillllss  ttoo  ssoollvvee  pprroobblleemmss..  

  DDeemmoonnssttrraattee  ccoommppeetteennccyy  iinn  rreeaaddiinngg,,  wwrriittiinngg,,  aanndd  mmaatthheemmaattiiccss  ddeemmoonnssttrraatteedd  bbyy  aacchhiieevveemmeenntt  tthhaatt  mmeeeettss  

rreelleevvaanntt  ssttaannddaarrddss..  
  

33..  LLiiffeelloonngg  LLeeaarrnneerrss  wwhhoo  
  AAddaapptt  ttoo  aa  cchhaannggiinngg  wwoorrlldd  bbyy  uunnddeerrssttaannddiinngg  iinnddiivviidduuaall  lleeaarrnniinngg  ssttyylleess..  

  CCoommmmuunniiccaattee  eeffffeeccttiivveellyy,,  oorraallllyy  aanndd  iinn  wwrriittiinngg,,  aaccrroossss  vvaarriioouuss  mmeeddiiaa,,  bbyy  mmeeeettiinngg  sscchhooooll  ssttaannddaarrddss..  

  SSeett  ggooaallss,,  eessttaabblliisshh  pprriioorriittiieess,,  aanndd  hhoonnee  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  sskkiillllss..  

  RReessppeecctt  ddiivveerrssiittyy,,  lleeaarrnn  aanndd  wwoorrkk  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  aa  mmuullttii--ccuullttuurraall  sseettttiinngg..  
  

44..  RReessppoonnssiibbllee  CCiittiizzeennss  wwhhoo  
  DDeemmoonnssttrraattee  cciivviicc  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  aaccaaddeemmiiccaallllyy  aanndd  ccooccuurrrriiccuullaarrllyy,,  aanndd  iinn  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee  

lleeaarrnniinngg  pprroojjeeccttss..  

  RReessppeecctt  aanndd  aapppprreecciiaattee  tthhee  uunniiqquueenneessss  ooff  sseellff  aanndd  ootthheerrss..  

  UUnnddeerrssttaanndd  ccoonnnneeccttiioonnss  bbeettwweeeenn  cchhooiicceess  aanndd  ccoonnsseeqquueenncceess  bbyy  ttaakkiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  hhiiss//hheerr  aaccttiioonnss..  
  

  

CCOOVVIIDD--1199  PPrroocceedduurreess  

  
IInn  oorrddeerr  ttoo  pprroommoottee  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  aallll  ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy  aanndd  ssttaaffff,,  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  hhaass  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ppoolliicciieess  aanndd  pprroottooccoollss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  CCOOVVIIDD--1199  ppaannddeemmiicc  ffoorr  tthhee  22002211--22002222  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  bbaasseedd  oonn  tthhee  

ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  iinnssttrruuccttiioonn  rreessuummeess  aatt  lleeaasstt  iinn  ppaarrtt  oonn  ccaammppuuss  rraatthheerr  tthhaann  eennttiirreellyy  tthhrroouugghh  ddiissttaannccee  lleeaarrnniinngg..  BBeeccaauussee  ooff  

tthhee  fflluuiiddiittyy  ooff  tthhee  ppaannddeemmiicc  cciirrccuummssttaanncceess,,  tthhee  sscchhooooll  mmaayy  hhaavvee  ttoo  cchhaannggee,,  rreemmoovvee,,  oorr  aauuggmmeenntt  tthheessee  ppoolliicciieess..  TThhee  

sscchhooooll  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbaassee  iittss  ddeecciissiioonnss  oonn  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  gguuiiddaannccee  pprroovviiddeedd  bbyy,,  aammoonngg  ootthheerrss,,  tthhee  WWoorrlldd  HHeeaalltthh  

OOrrggaanniizzaattiioonn,,  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll,,  aass  wweellll  aass  ssttaattee  aanndd  ccoouunnttyy  hheeaalltthh  aaggeenncciieess..    
  

AAccccoouunnttiinngg  ooff  SSttuuddeennttss  
  

TThhee  AAtttteennddaannccee  OOffffiiccee  wwiillll  aaccccoouunntt  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  oonn  ccaammppuuss  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  eemmeerrggeennccyy..  LLiikkeewwiissee,,  wwhheenn  aa  

ssttuuddeenntt  iiss  lleeaavviinngg  ccaammppuuss,,  tthheeyy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  cchheecckk--oouutt  wwiitthh  MMss..  DDeeaaggoonn..  
  

CClleeaanniinngg  aanndd  DDiissiinnffeeccttiinngg  
  

FFrreeqquueennttllyy  ttoouucchheedd  ssuurrffaacceess,,  ssuucchh  aass,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ddoooorr  hhaannddlleess,,  ttaabblleess,,  ddeesskkss  aarree  cclleeaanneedd  aanndd  ddiissiinnffeecctteedd  wwiitthhiinn  tthhee  

sscchhooooll  ddaayy  aatt  lleeaasstt  ddaaiillyy  oorr  bbeettwweeeenn  uusseess  aass  mmuucchh  aass  ppoossssiibbllee..  DDrriinnkkiinngg  ffoouunnttaaiinnss  aarree  ddiissccoonnttiinnuueedd  aanndd  ssttuuddeennttss  aarree  

eennccoouurraaggeedd  ttoo  bbrriinngg  tthheeiirr  oowwnn  wwaatteerr  ttoo  rreeppllaaccee  uussee  aanndd  ttoouucchhiinngg  ooff  wwaatteerr  ffoouunnttaaiinnss..    
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EExxppoossuurree  RReessppoonnssee  MMaannaaggeemmeenntt  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  hhaass  ddeessiiggnnaatteedd  aa  CCOOVVIIDD--1199  CCoommpplliiaannccee  TTeeaamm  ttoo  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreessppoonnddiinngg  ttoo  CCOOVVIIDD--1199  

ccoonncceerrnnss..  MMss..  DDeeaaggoonn  hhaass  bbeeeenn  ttrraaiinneedd  iinn  ccoonnttaacctt  ttrraacciinngg  aanndd  wwiillll  ccoooorrddiinnaattee  ddooccuummeennttaattiioonn  aanndd  ttrraacckkiinngg  ooff  ppoossssiibbllee  

eexxppoossuurreess..  SSttuuddeennttss  aanndd  ppaarreennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreeppoorrtt  ttoo  MMss..  DDeeaaggoonn  bbyy  ccaalllliinngg  ((662266))  229944--00666611  iiff  tthheeyy  

hhaavvee  tteesstteedd  ppoossiittiivvee  ffoorr  CCOOVVIIDD--1199  oorr  iiff  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  eexxppoosseedd  ttoo  ssoommeeoonnee  wwhhoo  hhaass  tteesstteedd  ppoossiittiivvee  ffoorr  CCOOVVIIDD--1199..  
  

FFaaccee  MMaasskk  RReeqquuiirreemmeennttss  
  

GGiivveenn  tthhee  wwiiddeesspprreeaadd  ccoommmmuunniittyy  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  CCOOVVIIDD--1199,,  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  pprroovviiddiinngg  aa  ssaaffee  

eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  iittss  ccoommmmuunniittyy..  TThheerreeffoorree,,  aallll  ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy,,  ssttaaffff,,  aanndd  vviissiittoorrss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  wweeaarr  aa  ffaaccee  mmaasskk  aatt  aallll  

ttiimmeess  wwhhiillee  oonn  ccaammppuuss  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  wwhheenn  eeaattiinngg  oorr  ddrriinnkkiinngg..  IItt  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  mmaasskkss  aarree  nnoott  

aa  rreeppllaacceemmeenntt  ffoorr  wwaasshhiinngg  hhaannddss,,  pprraaccttiicciinngg  pphhyyssiiccaall  ddiissttaanncciinngg,,  aanndd  ssttaayyiinngg  hhoommee  wwhheenn  ssiicckk..  MMaasskkss  mmuusstt  ccoommpplleetteellyy  

ccoovveerr  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  nnoossee  aanndd  mmoouutthh  aatt  aallll  ttiimmeess  aanndd  mmuusstt  bbee  sseeccuurreellyy  ffaasstteenneedd  aarroouunndd  tthheeiirr  hheeaadd  oorr  bbeehhiinndd  tthheeiirr  eeaarrss..  

BBaannddaannaass  aanndd  ppiieecceess  ooff  mmaatteerriiaall  aarree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  aapppprroopprriiaattee  mmaasskkss..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  ccoommee  ttoo  sscchhooooll  wwiitthhoouutt  aann  

aapppprroopprriiaattee  mmaasskk  wwiillll  bbee  iissssuueedd  aa  ddiissppoossaabbllee  mmaasskk  uuppoonn  eennttrraannccee  ttoo  tthhee  bbuuiillddiinngg..    
  

HHaanndd  HHyyggiieennee  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ssuuppppoorrttss  hheeaalltthhyy  hhyyggiieennee  bbeehhaavviioorrss  bbyy  pprroovviiddiinngg  aaddeeqquuaattee  ssuupppplliieess,,  iinncclluuddiinngg  ssooaapp,,  hhaanndd  

ssaanniittiizzeerr,,  ttiissssuueess  aanndd  ddiissiinnffeeccttiinngg  ssuupppplliieess..  SSttuuddeennttss  wwiillll  bbee  eennccoouurraaggeedd  ttoo  pprraaccttiiccee  hhaanndd  hhyyggiieennee  aalloonngg  wwiitthh  rreessppiirraattoorryy  

eettiiqquueettttee,,  ssuucchh  aass  ccoovveerriinngg  ccoouugghhss  aanndd  ssnneeeezzeess  wwiitthh  aa  ttiissssuuee..  FFrreeqquueenntt  hhaanndd  wwaasshhiinngg  aanndd  uussee  ooff  hhaanndd  ssaanniittiizzeerr  iiss  

eennccoouurraaggeedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccaammppuuss..  
  

HHeeaalltthh  SSccrreeeenniinnggss  
  

WWhhiillee  ddeeppeennddeenntt  oonn  aaddvviiccee  ffrroomm  hheeaalltthh  aaggeenncciieess  aanndd  tthheerreeffoorree  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee,,  aallll  ssttuuddeennttss  aarree  ccuurrrreennttllyy  aannttiicciippaatteedd  ttoo  

bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroocceeeedd  tthhrroouugghh  aann  aaccttiivvee  hheeaalltthh  ssccrreeeenniinngg  pprroocceessss  oonn  aa  ddaaiillyy  bbaassiiss  bbeeffoorree  eenntteerriinngg  tthhee  bbuuiillddiinnggss  oonn  

ccaammppuuss..  HHeeaalltthh  ssccrreeeenniinnggss  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  ttrraaiinneedd  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt//PPrriinncciippaall..  

AAccttiivvee  ssccrreeeenniinngg  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff  aa  ffoouurr  sstteepp  pprroocceessss::  vviissuuaall  wweellllnneessss  cchheecckk,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  qquueessttiioonniinngg  ooff  ssyymmppttoommss,,  

tteemmppeerraattuurree  cchheecckk  wwiitthh  aa  nnoonn--ccoonnttaacctt  iinnffrraarreedd  tthheerrmmoommeetteerr,,  hhaanndd  hhyyggiieennee  aanndd  rreeiinnffoorrcceemmeenntt  ooff  wweeaarriinngg  aa  ffaaccee  mmaasskk..  

AAnnyy  ssttuuddeenntt  wwhhoo  hhaass  CCOOVVIIDD--1199  ssyymmppttoommss  oorr  aa  ffeevveerr  wwiillll  bbee  iimmmmeeddiiaatteellyy  iissoollaatteedd  iinn  aa  ddeessiiggnnaatteedd  aarreeaa  aanndd  ppaarreennttss  wwiillll  bbee  

ccoonnttaacctteedd  ttoo  ppiicckk  uupp  tthheeiirr  ssttuuddeenntt..  TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ccoonnttaacctt  tthheeiirr  hheeaalltthhccaarree  pprroovviiddeerr  aanndd  bbee  tteesstteedd  ffoorr  

CCOOVVIIDD--1199..  SSttuuddeennttss  wwiillll  nneeeedd  ttoo  mmeeeett  CCDDCC  ccrriitteerriiaa  ttoo  ddiissccoonnttiinnuuee  hhoommee  iissoollaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  tthhrreeee  ddaayyss  wwiitthh  nnoo  ffeevveerr,,  

iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ssyymmppttoommss,,  aanndd  1100  ddaayyss  ssiinnccee  ssyymmppttoommss  ffiirrsstt  aappppeeaarreedd  bbeeffoorree  rreettuurrnniinngg  ttoo  ccaammppuuss..    
  

OOnnee--WWaayy  HHaallllwwaayyss  aanndd  CCaammppuuss  TTrraaffffiicc  FFllooww  
  

IInn  oorrddeerr  ttoo  pprroommoottee  pphhyyssiiccaall  ddiissttaanncciinngg  aanndd  ffuurrtthheerr  eennssuurree  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ooff  oouurr  ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy,,  aanndd  ssttaaffff,,  tthhee  

sscchhooooll  hhaass  iimmpplleemmeenntteedd  oonnee--wwaayy  hhaallllwwaayyss  aanndd  ffoooott  ttrraaffffiicc  rroouutteess..  SSiiggnnaaggee  wwiillll  bbee  pprroommiinneennttllyy  ddiissppllaayyeedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  

ccaammppuuss  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ttrraaffffiicc  ffllooww..  AAllll  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthhee  eessttaabblliisshheedd  ttrraaffffiicc  ffllooww  iinn  oorrddeerr  ttoo  

pprrootteecctt  tthheeiirr  hheeaalltthh  aanndd  tthhaatt  ooff  ootthheerrss..    
  

PPhhyyssiiccaall  DDiissttaanncciinngg  
  

EEffffoorrttss  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  iinn  aallll  aarreeaass  ooff  ccaammppuuss  ttoo  pprroommoottee  pphhyyssiiccaall  ddiissttaanncciinngg..  IInn  tthhee  ccllaassssrroooommss,,  ssppaaccee  bbeettwweeeenn  sseeaattiinngg  

aanndd  ddeesskkss  iiss  iinn  ppllaaccee  wwiitthh  tthhee  ggooaall  ooff  aatt  lleeaasstt  66  ffeeeett  ooff  pphhyyssiiccaall  ddiissttaannccee..  FFaaccuullttyy  wwiillll  pprroovviiddee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aassssiiggnneedd  sseeaattss  

ttoo  eennssuurree  aaddeeqquuaattee  ddiissttaannccee  aanndd  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthheessee  sseeaattiinngg  aassssiiggnnmmeennttss..  SSiiggnnaaggee  iiss  ddiissppllaayyeedd  iinn  

oouuttddoooorr  ccoommmmoonn  aarreeaass  ttoo  ffuurrtthheerr  pprroommoottee  pphhyyssiiccaall  ddiissttaanncciinngg..  SSuuppeerrvviissiioonn  ooff  ssttuuddeennttss  iiss  iinn  ppllaaccee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ddaayy  ttoo  

eennssuurree  tthhaatt  ssttuuddeennttss  aarree  aabbiiddiinngg  bbyy  pphhyyssiiccaall  ddiissttaanncciinngg  aanndd  ffaaccee  mmaasskk  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhrroouugghhoouutt  aallll  aarreeaass  ooff  ccaammppuuss..    
  

RReeccoorrddiinngg  ooff  CCllaasssseess  ffoorr  OOnnlliinnee  UUssee    
  

AAss  ppaarrtt  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy’’ss  ddiissttaannccee  lleeaarrnniinngg  pprrooggrraamm,,  aallll  lliivvee  lleeccttuurreess  aanndd  ccllaassss  aaccttiivviittiieess  mmaayy  bbee  rreeccoorrddeedd  aanndd  

sshhaarreedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  oonn  tthhee  sscchhooooll’’ss  ddiissttaannccee  lleeaarrnniinngg  ppllaattffoorrmmss  aanndd  mmeeddiiaa  ffoorr  eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoosseess..  SSuucchh  rreeccoorrddiinnggss  

mmaayy  ccoonnttaaiinn  ssttuuddeennttss’’  nnaammeess,,  iimmaaggeess,,  lliikkeenneessss,,  aanndd//oorr  vvooiicceess..  TThhee  uussee  ooff  tthhiiss  mmeeddiiaa  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ccoommeess  wwiitthh  nnoo  

ccoommppeennssaattiioonn  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  oorr  tthheeiirr  ffaammiilliieess..  

  

VViiddeeoo  CCoonnffeerreenncceess  wwiitthh  SSttuuddeennttss    
  

AAddmmiinniissttrraattoorrss,,  ffaaccuullttyy  aanndd  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  mmaayy  ccoonnttaacctt  ssttuuddeennttss  bbyy  mmeeaannss  ooff  vviiddeeooccoonnffeerreenncciinngg  ffoorr  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  

eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr  ppuurrppoosseess  ssuucchh  aass  sscchhooooll  aatthhlleettiiccss,,  ppeerrffoorrmmiinngg  aarrttss,,  aanndd  aaccttiivviittiieess..  IInn  tthheessee  iinnssttaanncceess,,  ssttuuddeennttss  aarree  ttoo  aabbiiddee  

bbyy  aallll  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  vviiddeeooccoonnffeerreenncciinngg  pprroovviiddeerr  aass  wweellll  aass  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk..  
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AAddmmiissssiioonn  PPrroocceedduurreess  

  
AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  hhaass  eessttaabblliisshheedd  ooppeenn  eennrroollllmmeenntt  ppoolliicciieess  ffoorr  tthhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  tthhee  HHiigghh  

SScchhooooll..  TThhee  aaccaaddeemmyy  aacccceeppttss  ssttuuddeennttss  oonn  aa  ssppaaccee  aavvaaiillaabbllee  bbaassiiss..  TThhee  aaccaaddeemmyy  hhaass  aaddmmiissssiioonnss  rreeqquuiirreemmeennttss  

ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  aaccaaddeemmiicc  ssttaannddaarrddss  aanndd  bbeehhaavviioorraall  ppeerrffoorrmmaannccee..  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iimmpplleemmeennttss  tthhee  aaddmmiissssiioonnss  ppoolliiccyy  ooff  

tthhee  sscchhooooll..  TThhiiss  ppoolliiccyy  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll’’ss  MMiissssiioonn  aanndd  SSttaatteemmeenntt  ooff  PPhhiilloossoopphhyy..  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  sseeeekkss  ssttuuddeennttss::  

  wwhhoo  ccaann  ssuucccceeeedd  iinn  aanndd  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  

  wwhhoo  aarree  aabbllee  ttoo  mmeeeett  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aanndd  sseerrvviiccee  oobblliiggaattiioonnss  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  

  wwhhoossee  lliivveess,,  bbeehhaavviioorr,,  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ggooaallss  aarree  iinn  aalliiggnnmmeenntt  wwiitthh  tthhee  MMiissssiioonn  aanndd  tthhee  SSttaatteemmeenntt  ooff  PPhhiilloossoopphhyy  

ooff  tthhee  sscchhooooll  

  wwhhoo  hhaavvee  ddeemmoonnssttrraatteedd  aa  ddeessiirree  ttoo  aatttteenndd  tthhee  sscchhooooll  tthhrroouugghh  iinntteerrvviieewwss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  

  wwhhoo  hhaavvee  tthhee  aapppprroopprriiaattee  iimmmmuunniizzaattiioonnss,,  ooffffiicciiaall  ttrraannssccrriippttss,,  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  eevvaalluuaattiioonnss,,  iiff  aapppplliiccaabbllee    
  

IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  AAddmmiissssiioonnss  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  SSttuuddeenntt  aanndd  EExxcchhaannggee  VViissiittoorr  PPrrooggrraamm  ((SSEEVVPP))  aanndd  iiss  aauutthhoorriizzeedd  uunnddeerr  FFeeddeerraall  

LLaaww  ttoo  eennrroollll  nnoonniimmmmiiggrraanntt  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhee  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll..  TThhee  FFoorrmm  II--2200  iiss  iissssuueedd  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy..  AAllll  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  rreeppoorrtteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSttuuddeenntt  aanndd  EExxcchhaannggee  VViissiittoorr  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemm  ((SSEEVVIISS))  

rreegguullaattiioonnss  aanndd  tthhee  UU..SS..  CCiittiizzeennsshhiipp  aanndd  IImmmmiiggrraattiioonn  SSeerrvviicceess  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy..  FFoorr  mmoorree  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  pplleeaassee  vviissiitt  hhttttppss::////ssttuuddyyiinntthheessttaatteess..ddhhss..ggoovv//ssttuuddeennttss  
  

IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  II--2200  SSttaattuuss  
  

AAllll  ffoorrmmss  aanndd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  aarree  ttoo  bbee  ccuurrrreenntt  aanndd  aallll  qquueessttiioonnss  aannsswweerreedd  ffuullllyy  aanndd  aaccccuurraatteellyy..  AAnnyy  ffaallssiiffiiccaattiioonn  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd//oorr  ssiiggnnaattuurreess  oonn  aannyy  ffoorrmm  wwiillll  rreessuulltt  iinn  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  FFoorrmm  II--2200,,  ddiissmmiissssaall  ffrroomm  tthhee  sscchhooooll,,  aanndd  

nnoottiiffiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  SSttuuddeenntt  aanndd  EExxcchhaannggee  VViissiittoorr  PPrrooggrraamm,,  UU..SS..  IImmmmiiggrraattiioonn  aanndd  CCuussttoommss  EEnnffoorrcceemmeenntt..  IInntteerrnnaattiioonnaall  

ssttuuddeennttss,,  ppaarreennttss,,  gguuaarrddiiaannss  aanndd  hhoosstt  ppaarreennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffoollllooww  aallll  ppoolliicciieess  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  

HHaannddbbooookk  aanndd  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk..  TTuuiittiioonn  aanndd  ffeeeess  aarree  nnoott  rreeffuunnddaabbllee  ffoorr  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoossee  FFoorrmm  II--2200  rreeccoorrdd  hhaass  bbeeeenn  

tteerrmmiinnaatteedd,,  ccaanncceelllleedd  oorr  ttrraannssffeerrrreedd..  
  

IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  TTrraannssccrriippttss  
  

TTrraannssllaatteedd  aanndd  eevvaalluuaatteedd  oorriiggiinnaall  ttrraannssccrriippttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aaddmmiissssiioonn..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  ccoommee  ttoo  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  

aafftteerr  tthheeiirr  ffrreesshhmmaann  yyeeaarr,,  wwiillll  hhaavvee  tthheeiirr  pprreevviioouuss  ccoouurrssee  wwoorrkk  sseenntt  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  ccoolllleeggeess  aanndd  uunniivveerrssiittiieess  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  

aarree  aappppllyyiinngg  ttoo  tthhee  sscchhooooll..  
  

TThheerreeffoorree,,  ccoouurrsseess  ttaakkeenn  aanndd  ccrreeddiittss  eeaarrnneedd  aatt  pprreevviioouuss  sscchhoooollss  mmaayy  nnoott  bbee  rreeccoonncciilleedd  oonn  tthhee  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  

ttrraannssccrriipptt..  IItt  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  sseenndd  22  ttrraannssccrriippttss  wwhheenn  aappppllyyiinngg  ttoo  ccoolllleeggee::  oonnee  ffrroomm  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  

sscchhooooll((ss)),,  wwhhiicchh  tthhee  ssttuuddeenntt  mmuusstt  rreeqquueesstt,,  aanndd  oonnee  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  
  

HHoosstt  PPaarreenntt((ss))  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  
    

TThhee  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  tthhee  hhoommeessttaayy  ffoorr  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeenntt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ffaammiillyy  aanndd  nnoott  tthhee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  HHoosstt  ppaarreennttss  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  IInntteerrnnaattiioonnaall  

ssttuuddeennttss  mmuusstt  lliivvee  wwiitthh  aanndd  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  aapppprroovveedd  hhoosstt  ppaarreennttss  iinn  tthhee  ssaammee  rreessiiddeennccee  aaddddrreessss..  HHoosstt  ppaarreennttss  

aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssppeeaakk  EEnngglliisshh  aanndd  ttoo  wwrriittee  iinn  EEnngglliisshh  wwhheenn  ccoommmmuunniiccaattiinngg  wwiitthh  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ffaaccuullttyy  aanndd  ssttaaffff  ooff  tthhee  

sscchhooooll..    
  

HHoosstt  ppaarreennttss  mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn  ccuurrrreenntt  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll..  HHoosstt  ppaarreennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffoollllooww  aanndd  iimmpplleemmeenntt  

aallll  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  aanndd  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk..  
  

HHoosstt  ppaarreennttss  mmuusstt  rreessiiddee  aanndd  lliivvee  iinn  tthhee  ssaammee  rreessiiddeennccee  wwiitthh  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeenntt..  HHoosstt  ppaarreennttss  aarree  ttoo  aatttteenndd  sscchhooooll  

mmeeeettiinnggss  aass  rreeqquueesstteedd  bbyy  tthhee  ffaaccuullttyy  aanndd//oorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  mmoonntthhllyy  PPaarreenntt  AAssssoocciiaattiioonn  MMeeeettiinnggss  ttoo  aassssiisstt  

ssttuuddeennttss  wwiitthh  tthheeiirr  eennrroollllmmeenntt  aanndd  aaccaaddeemmiicc  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  nnaattuurraall  ppaarreennttss..  HHoosstt  ppaarreennttss  aarree  ttoo  eennssuurree  

tthhee  ssttuuddeenntt  hhaass  rreegguullaarr  aanndd  ppuunnccttuuaall  sscchhooooll  aatttteennddaannccee  wwhhiillee  ffoolllloowwiinngg  aallll  aatttteennddaannccee  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  aass  

ssttaatteedd  iinn  tthhee  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  aanndd  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk..  
  

FFaaiilluurree  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aatttteennddaannccee,,  hhoommeessttaayy  aanndd//oorr  aaccaaddeemmiicc  rreeqquuiirreemmeennttss  ccaann  lleeaadd  ttoo  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  FFoorrmm  

II--2200..  TTuuiittiioonn  aanndd  ffeeeess  aarree  nnoott  rreeffuunnddaabbllee  ffoorr  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoossee  FFoorrmm  II--2200  rreeccoorrdd  hhaass  bbeeeenn  tteerrmmiinnaatteedd,,  ccaanncceelllleedd  oorr  

ttrraannssffeerrrreedd..  PPaarreennttss  aanndd  hhoosstt  ppaarreennttss  aarree  ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  sscchhooooll  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinn  wwrriittiinngg  ooff  aannyy  cchhaannggee  iinn  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  

aaddddrreessss,,  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  lliivviinngg  aarrrraannggeemmeennttss..  HHoosstt  ppaarreennttss  aarree  ttoo  ccoonnttaacctt  tthhee  hhoommeessttaayy  ccoommppaannyy  aanndd//oorr  tthhee  

nnaattuurraall  ppaarreennttss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  sscchhooooll’’ss  HHoommeessttaayy  CCoooorrddiinnaattoorr  iinn  ccaassee  ooff  aann  aacccciiddeenntt,,  sseerriioouuss  iillllnneessss,,  aanndd  mmeeddiiccaall  

eemmeerrggeennccyy  aanndd//oorr  sseerriioouuss  pprroobblleemm  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeenntt..    
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HHoosstt  ppaarreennttss  aarree  ttoo  aassssiisstt  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  sscchhooooll’’ss  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  aanndd  tthhee  FFoorrmm  II--2200  

RReeqquuiirreemmeennttss  aanndd  aabbiiddee  bbyy  tthheemm..  EEnnssuurree  tthhaatt  tthhee  ssttuuddeenntt  iinnffoorrmmss  tthhee  hhoosstt  ppaarreenntt  ooff  wwhheerree  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  wwhheenn  aawwaayy  

ffrroomm  hhoommee  aanndd  wwhhaatt  ttiimmee  tthhee  ssttuuddeenntt  eexxppeeccttss  ttoo  bbee  hhoommee..    
  

FFaaiilluurree  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  sscchhooooll’’ss  ssttaatteedd  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  mmaayy  rreessuulltt  wwiitthh  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeenntt  bbeeiinngg  

rreeqquuiirreedd  ttoo  mmoovvee  ffrroomm  tthhee  hhoommeessttaayy  aanndd  hhoosstt  ppaarreenntt((ss))  iinnttoo  aa  nneeww  aanndd  aapppprroovveedd  hhoommeessttaayy..  
  

LLeeggaall  FF--11  VViissaa  SSttaattuuss  
    

EEaacchh  FF--11  ssttaattuuss  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeenntt  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  aanndd  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  mmuusstt  mmeeeett  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  

cceerrttaaiinn  oobblliiggaattiioonnss  sseett  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  CCiittiizzeennsshhiipp  aanndd  IImmmmiiggrraattiioonn  SSeerrvviiccee  ((UUSSCCIISS))  aanndd  aallll  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  

pprroocceedduurreess  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  aanndd  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk..  FFaaiilluurree  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ssttaattuuss  wwiillll    

rreessuulltt  iinn  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  FFoorrmm  II--2200..  FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn,,  pplleeaassee  vviissiitt  

hhttttppss::////ssttuuddyyiinntthheessttaatteess..ddhhss..ggoovv//ssttuuddeennttss  
  

FFiinnaanncciiaall  AAiidd  
    

FFiinnaanncciiaall  aassssiissttaannccee  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee..  
  

SSttuuddeennttss  wwiitthh  aa  DDooccuummeenntteedd  oorr  CCllaaiimmeedd  LLeeaarrnniinngg  DDiissaabbiilliittyy  
    

PPlleeaassee  rreeffeerr  ttoo  tthhee  AAssssiisstteedd  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraamm..  
  

EEmmaanncciippaatteedd  oorr  1188  YYeeaarr  OOlldd  SSttuuddeennttss  
  

AAllll  aaccaaddeemmyy  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  aappppllyy  ttoo  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  eemmaanncciippaatteedd  oorr  eeiigghhtteeeenn  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oorr  oollddeerr  aass  

lloonngg  aass  tthheeyy  aarree  eennrroolllleedd  iinn  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  rreeaacchheedd  eeiigghhtteeeenn  yyeeaarrss  ooff  aaggee  mmuusstt  aabbiiddee  bbyy  tthhee  

rruulleess  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthheeyy  wweerree  aacccceepptteedd;;  nnaammeellyy  tthhaatt  tthheeyy  lliivvee  wwiitthh  aanndd  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  ppaarreennttss,,  lleeggaall  gguuaarrddiiaannss  oorr  

aapppprroovveedd  hhoosstt  ppaarreennttss..  AA  rreemmiinnddeerr  ttoo  aallll  mmaallee  cciittiizzeennss,,  oorr  nnoonn--rreessiiddeennttss  rreessiiddiinngg  iinn  tthhee  UU..SS..,,  yyoouu  mmuusstt  rreeggiisstteerr  wwiitthh  tthhee  

SSeelleeccttiivvee  SSeerrvviiccee  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  ooff  yyoouurr  1188
tthh
  bbiirrtthhddaayy..  

  

PPaarreenntt  //  GGuuaarrddiiaann  SSeerrvviiccee  HHoouurrss  
  

IInn  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  FFooccuuss  OOnn  LLeeaarrnniinngg  ppaarreenntt  rreeccoommmmeennddaattiioonn,,  iitt  sshhaallll  bbee  aann  eexxpprreesssseedd  ccoonnddiittiioonn  ooff  eennrroollllmmeenntt  tthhaatt  

ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuullffiillll  aatt  lleeaasstt  ffiifftteeeenn  hhoouurrss  ooff  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  sscchhooooll  aanndd  ffiivvee  hhoouurrss  iiss  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  

FFuunnddrraaiissiinngg  ffoorr  tthhee  AAPP  FFoouunnddaattiioonn  ppeerr  yyeeaarr  tthhrroouugghh  tthhee  PPaarreennttss  AAssssoocciiaattiioonn  ttoo  hheellpp  ssuuppppoorrtt  aanndd  eexxppaanndd  aaccttiivviittiieess  aanndd  

sscchhooooll  pprrooggrraammss..  EEaacchh  ffaammiillyy  iiss  eexxppeecctteedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  SSeerrvviiccee  HHoouurr  PPrrooggrraamm..  SSeerrvviiccee  HHoouurrss  wwiillll  bbee  ttrraacckkeedd  aanndd  

tthhee  hhoouurrss  nnoott  sseerrvveedd  bbyy  MMaayy  11
sstt
  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  aatt  aa  rraattee  ooff  $$2200..0000  ffoorr  eeaacchh  hhoouurr  tthhaatt  iiss  nnoott  sseerrvveedd..  TThhee  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  iiss  

ccuurrrreennttllyy  $$330000  ppeerr  yyeeaarr  ffoorr  nnoonn--ppaarrttiicciippaattiinngg  ffaammiilliieess..  

  

  

AAccaaddeemmiicc  PPrrooggrraammss  aanndd  PPoolliicciieess  

  
AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  HHiigghh  SScchhooooll  aarree  ffuullllyy  aaccccrreeddiitteedd  bbyy  tthhee  SScchhoooollss  CCoommmmiissssiioonn  ooff  tthhee  WWeesstteerrnn  

AAssssoocciiaattiioonn  ooff  SScchhoooollss  aanndd  CCoolllleeggeess  ((WW..AA..SS..CC..))..  TThhee  aaccaaddeemmyy  ppllaacceess  ggrreeaatt  eemmpphhaassiiss  oonn  lleeaarrnniinngg..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy  ooffffeerrss  aa  ddiivveerrssee  ccuurrrriiccuulluumm  eemmpphhaassiizziinngg  aaccaaddeemmiicc  eexxcceelllleennccee,,  ppeerrssoonnaall  ddeevveellooppmmeenntt,,  aarrttiissttiicc,,  aatthhlleettiicc  aanndd  

pphhyyssiiccaall  ggrroowwtthh,,  ppeerrssoonnaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  aanndd  uunniiqquuee  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ppssyycchhoossoocciiaall  eennrriicchhmmeenntt..  
  

SSttuuddeennttss  aarree  aacccceepptteedd  iinnttoo  tthhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll  bbaasseedd  oonn  tthhee  eexxppeeccttaattiioonn  tthhaatt  tthheeyy  

aarree  ccaappaabbllee  ooff  mmeeeettiinngg  tthhee  aaccaaddeemmiicc  rriiggoorrss  ooff  tthhee  ssppeecciiffiicc  ccuurrrriiccuulluumm  iinn  tthhee  ssppeecciiffiicc  pprrooggrraammss  aanndd  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddiieess  tthhaatt  

tthheeyy  aarree  eennrroolllleedd..  TThheerreeffoorree,,  ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ccuummuullaattiivvee,,  aass  wweellll  aass  sseemmeesstteerr,,  aaccaaddeemmiicc  GGrraaddee  PPooiinntt  

AAvveerraaggee  ((GGPPAA))  ooff  22..00  oorr  bbeetttteerr..  TThhee  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraamm  iiss  pprriimmaarriillyy  ccoolllleeggee  pprreeppaarraattoorryy  wwiitthh  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  aaccaaddeemmiicc  

ccoouurrsseess..  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ffaaccuullttyy  hhaavvee  ddeevveellooppeedd  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  aalliiggnneedd  wwiitthh  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ooff  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  SSttaattee  

SSttaannddaarrddss  aanndd  FFrraammeewwoorrkkss  ddeessiiggnneedd  ttoo  eennccoouurraaggee  tthhee  hhiigghheesstt  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  eevveerryy  ssttuuddeenntt..  
  

TThhee  ccuurrrriiccuulluumm  iiss  mmuullttii--llaayyeerreedd  ooffffeerriinngg  aaccaaddeemmiicc  ccllaasssseess  aass  wweellll  aass  AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt,,  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  qquuaalliiffyy..  AAnn  

AAssssiisstteedd  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraamm  iiss  ooffffeerreedd  ttoo  ssttuuddeennttss  wwiitthh  mmiilldd  lleeaarrnniinngg  ddiiffffeerreenncceess  wwiitthh  aapppprroovveedd  ddooccuummeennttaattiioonn..  IInn  oorrddeerr  ttoo  

bbeesstt  mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss,,  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  iiss  ccoonnssiisstteennttllyy  eevvaalluuaatteedd,,  cchhaannggeedd,,  eennhhaanncceedd  oorr  aaddjjuusstteedd  ttoo  rreeaalliizzee  

oouurr  SScchhoooollwwiiddee  LLeeaarrnneerr  OOuuttccoommeess..  
  

TThhee  CCoouurrssee  ooff  SSttuuddiieess  iinnssttiillll  ggoooodd  ssttuuddyy  hhaabbiittss  aanndd  bbuuiilldd  ccoonnffiiddeenntt  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ttoo  eennssuurree  aaccaaddeemmiicc  ssuucccceessss  ffoorr  eeaacchh  

ssttuuddeenntt  wwhhoo  wwoorrkkss  ttoo  hhiiss//hheerr  ppootteennttiiaall..  TThhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll  ccuurrrriiccuulluumm  pprroovviiddee  

ssttuuddeennttss  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  eexxpplloorree,,  eexxcceell,,  eexxppeerriieennccee,,  aanndd  ttoo  eexxppaanndd  tthheeiirr  hhoorriizzoonnss..  
  

TThhrroouugghh  tthhee  ccoouurrsseess  ooffffeerreedd  iinn  tthhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  iinn  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll,,  ssttuuddeennttss  aarree  cchhaalllleennggeedd  ttoo  

lleeaarrnn  ttoo  rreeaadd  wwiitthh  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  wwrriittee  wwiitthh  ccllaarriittyy,,  aanndd  lliisstteenn  aanndd  ssppeeaakk  eeffffeeccttiivveellyy..  EEaacchh  ssuubbjjeecctt  ccoommpplleetteedd  iinn  tthhee  
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EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  iinn  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll  wwiitthh  aa  ppaassssiinngg  mmaarrkk  iiss  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  ffiivvee  uunniittss  ppeerr  sseemmeesstteerr..  

SSttuuddeennttss  aarree  iinnvviitteedd  aanndd  eennccoouurraaggeedd  ttoo  aattttaaiinn  tthhee  hhiigghheesstt  ggrraaddeess  ppoossssiibbllee  iinn  eeaacchh  ccllaassss..  HHiigghh  SScchhooooll  ssttuuddeennttss  mmuusstt  

ccoommpplleettee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  222200//225500  uunniittss  ffoorr  ggrraadduuaattiioonn  iinn  aa  ccoolllleeggee  pprreeppaarraattoorryy  pprrooggrraamm  ooff  ssttuuddiieess..  
  

RReeqquuiirreedd  SSuubbjjeeccttss  ffoorr  HHiigghh  SScchhooooll  
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  RReeqquuiirreedd  SSuubbjjeeccttss  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  TThhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  mmaayy  wwaaiivvee  oorr  mmooddiiffyy  cceerrttaaiinn  

rreeqquuiirreemmeennttss  wwhheenn  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy  ttoo  mmeeeett  ssppeecciiffiicc  nneeeeddss  oorr  cciirrccuummssttaanncceess..  
  

CCoolllleeggee  &&  CCaarreeeerr      1100  uunniittss  

EEnngglliisshh          4400  uunniittss  

MMaatthheemmaattiiccss        3300  uunniittss  

MMooddeerrnn  LLaanngguuaaggeess      2200  uunniittss  

PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn//HHeeaalltthh      1100  uunniittss  

SScciieennccee          4400  uunniittss  

SSoocciiaall  SSttuuddiieess        4400  uunniittss  

TTeecchhnnoollooggyy        1100  uunniittss  

VViissuuaall  &&  PPeerrffoorrmmiinngg  AArrttss    4400  uunniittss  

EElleeccttiivveess        1100  uunniittss  
  

TThhee  aaccaaddeemmyy  ffoolllloowwss  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ooff  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  SSttaattee  FFrraammeewwoorrkkss  aanndd  tthhee  CCoonntteenntt  SSttaannddaarrddss  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  

CCaalliiffoorrnniiaa  SSttaattee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ttoo  eennssuurree  aa  rriiggoorroouuss  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraamm  aalliiggnneedd  wwiitthh  oouurr  SScchhoooollwwiiddee  

LLeeaarrnneerr  OOuuttccoommeess  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  iinn  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll..  
  

TThhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  ccoonnssiisstteennttllyy  mmoonniittoorrss  ccuurrrriiccuulluumm  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll  ccuurrrriiccuulluumm  pprroovviiddeess  ccoouurrsseess  tthhaatt  

mmeeeett  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoolllleeggiiaattee  AAtthhlleettiicc  AAssssoocciiaattiioonn  CClleeaarriinngghhoouussee  RReeqquuiirreemmeennttss..  TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  ccoouurrsseess  ffuullffiillllss  tthheeiirr  ““ccoorree--

ccoouurrssee””  rreeqquuiirreemmeenntt  aass  aa  rreeccooggnniizzeedd  aaccaaddeemmiicc  ccoouurrssee  aanndd  qquuaalliiffiieess  ffoorr  hhiigghh  sscchhooooll  ggrraadduuaattiioonn  ccrreeddiitt  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  BBuulllleettiinn  aavvaaiillaabbllee  aatt  wwwwww..aarrrrooyyooppaacciiffiicc..oorrgg  uunnddeerr  ““AAccaaddeemmiiccss””  ttaabb,,  tthheenn  CCuurrrriiccuulluumm..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ssaattiissffyy  eennttrraannccee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ccoolllleeggeess  aanndd  uunniivveerrssiittiieess,,  ssttuuddeennttss  wwiitthh  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  sshhoouulldd  ccoonnssuulltt  tthhee  ccaattaallooggss  ooff  tthhoossee  tthheeyy  aarree  

ccoonnssiiddeerriinngg..  JJuunniioorrss  aanndd  sseenniioorrss  sshhoouulldd  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunnsseelloorr  rreegguullaarrllyy..  
  

AAccaaddeemmiicc  AAddvviissiinngg  
  

TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aassssiiggnnss  eeaacchh  ssttuuddeenntt  aann  AAccaaddeemmiicc  AAddvviissoorr  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  iinn  SSttuuddyy  HHaallll  oorr  aatt  66
tthh
  PPeerriioodd..  AAccaaddeemmiicc  

AAddvviissoorrss  aarree  aallssoo  aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  ppaarreennttss  oorr  hhoosstt  ppaarreennttss  wwhheenn  aa  nneeeedd  aarriisseess..  PPaarreennttss  aanndd  hhoosstt  ppaarreennttss  aarree  aasskkeedd  

ttoo  ccoonnttaacctt  tthhee  AAccaaddeemmiicc  AAddvviissoorr  iinn  aaddvvaannccee  aanndd  sscchheedduullee  aann  aappppooiinnttmmeenntt  wwiitthh  tthheeiirr  ssttuuddeenntt''ss  AAccaaddeemmiicc  AAddvviissoorr..  
  

AAccaaddeemmiicc  AAddvviissoorryy  NNoottiicceess  
  

EEaacchh  ppaarreenntt  aanndd  hhoosstt  ppaarreenntt  mmuusstt  hhaavvee  aa  ccuurrrreenntt  eemmaaiill  aaddddrreessss  aanndd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ffiillee  aass  aaccaaddeemmiicc  nnoottiicceess  aarree  

eemmaaiilleedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  ppaarreenntt  aanndd  hhoosstt  ppaarreenntt  bbyy  tthhee  tteeaacchheerr  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhiiss  eexxttrraa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  nneecceessssiittaatteess  

iimmmmeeddiiaattee  iimmpprroovveemmeenntt  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ssuucccceessssffuullllyy  ppaassss  aa  ccoouurrssee..  
  

AAccaaddeemmiicc  BBuulllleettiinn  
  

TThhee  AAccaaddeemmiicc  BBuulllleettiinn  mmaayy  bbee  ffoouunndd  aatt  wwwwww..aarrrrooyyooppaacciiffiicc..oorrgg  uunnddeerr  ““AAccaaddeemmiiccss””  ttaabb..  IItt  ccoonnttaaiinnss  aa  bbrriieeff  ddeessccrriippttiioonn  ooff  

ccuurrrreenntt  ccoouurrsseess,,  ffuuttuurree  ccoouurrsseess,,  ccoouurrsseess  aavvaaiillaabbllee  iinn  TThhee  AAfftteerr  SScchhooooll  PPrrooggrraamm  aanndd  ccoolllleeggee  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhee  EElleemmeennttaarryy  

SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll  ccuurrrriiccuulluumm  aarree  ffuullllyy  aalliiggnneedd  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  CCoonntteenntt  

SSttaannddaarrddss  ffoorr  CCaalliiffoorrnniiaa  PPuubblliicc  SScchhoooollss..  OOuurr  hhiigghh  sscchhooooll  ccuurrrriiccuulluumm  iiss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CCoolllleeggee  BBooaarrdd  aanndd  eexxcceeeeddss  tthhee  

UUCC  aa--gg  ccoouurrssee  rreeqquuiirreemmeennttss..  
  

TThhrroouugghh  tthhee  ccoouurrsseess  ooffffeerreedd  iinn  tthhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll,,  iinn  tthhee  AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  CCuurrrriiccuulluumm,,  tthhee  

CCoolllleeggee  PPrreeppaarraattoorryy  CCuurrrriiccuulluumm,,  tthhee  GGeenneerraall  HHiigghh  SScchhooooll  CCuurrrriiccuulluumm,,  tthhee  AAssssiisstteedd  LLeeaarrnniinngg  CCuurrrriiccuulluumm,,  aanndd  tthhee  EEnngglliisshh  

LLaanngguuaaggee  DDeevveellooppmmeenntt  CCuurrrriiccuulluumm,,  aallll  ssttuuddeennttss  aarree  cchhaalllleennggeedd  ttoo  ccoommpplleettee  aa  rriiggoorroouuss  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  eedduuccaattiioonnaall  

eexxppeerriieennccee  tthhaatt  rreeaalliizzeess  aa  cclleeaarr  ffooccuuss  oonn  lleeaarrnniinngg  tthhrroouugghh  tthhee  SScchhoooollwwiiddee  LLeeaarrnneerr  OOuuttccoommeess..  
  

AAccaaddeemmiicc  GGrraaddiinngg  
  

TThhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  aasssseessssmmeenntt  iinn  tthhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  iinn  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll  iiss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  

eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  aa  ssttuuddeenntt  hhaass  aacchhiieevveedd  mmaasstteerryy  ooff  ccoouurrssee  ccoonntteenntt  aanndd  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  tthhee  SScchhoooollwwiiddee  LLeeaarrnneerr  OOuuttccoommeess..  

TThhee  aaccaaddeemmyy  hhaass  aa  ppoolliiccyy  ooff  aassssiiggnniinngg  lleetttteerr  ggrraaddeess  iinn  eeaacchh  mmaarrkkiinngg  ppeerriioodd..  
  

PPrrooggrreessss  RReeppoorrttss  aarree  eemmaaiilleedd  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ppaarreennttss  aanndd  hhoosstt  ppaarreennttss  aatt  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ffoouurrtthh  wweeeekk  ooff  eeaacchh  tteerrmm..  

PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ggrraaddeess  aarree  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ppeerrmmaanneenntt  rreeccoorrdd..  AA  ffaaiilliinngg  ggrraaddee  ccaann  bbee  aassssiiggnneedd  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr  

nnoottiiccee  wwhheenn  aa  ssttuuddeenntt  hhaass  rreecceeiivveedd  aa  DD  oorr  FF  ggrraaddee  oonn  tthhee  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  aanndd//oorr  sseevveerraall  AAccaaddeemmiicc  AAddvviissoorryy  NNoottiicceess..  

RReeppoorrtt  CCaarrddss  aarree  eemmaaiilleedd  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ppaarreennttss  aanndd  hhoosstt  ppaarreenntt  aatt  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  eeaacchh  QQuuaarrtteerr..  
  

IInn  aasssseessssiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  aa  ssttuuddeenntt’’ss  aaccaaddeemmiicc  eeffffoorrttss,,  tthhee  ffaaccuullttyy  ccoonnssiiddeerrss  oobbjjeeccttiivveellyy  vvaarriioouuss  aassppeeccttss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  

wwoorrkk::  tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  qquuaannttiittyy  ooff  tthhee  wwoorrkk;;  tthhee  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn  eevviiddeenntt  iinn  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  aacchhiieevveemmeenntt;;  tthhee  

oorriiggiinnaalliittyy,,  iinniittiiaattiivvee,,  aanndd  rreeaassoonniinngg  mmaanniiffeesstteedd;;  aanndd  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  aaccttiivvee  aanndd  ppoossiittiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  ccllaassss..  
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GGrraaddiinngg  mmuusstt  bbee  bbaasseedd  oonn  aaccaaddeemmiicc  aacchhiieevveemmeenntt..  WWhheenn  aa  ssttuuddeenntt’’ss  aaccaaddeemmiicc  ssiittuuaattiioonn  iiss  ssuucchh  tthhaatt  wwoorrkk  nneeeeddss  ttoo  bbee  

ccoommpplleetteedd,,  tteeaacchheerrss  mmaayy  rreeqquuiirree  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  aatttteenndd  ttoo  tthhiiss  iimmmmeeddiiaatteellyy,,  wwhhiicchh  mmiigghhtt  eennttaaiill  rreemmaaiinniinngg  dduurriinngg  lluunncchh  

aanndd//oorr  aafftteerr  sscchhooooll  iinn  TThhee  AAfftteerr  SScchhooooll  PPrrooggrraamm  uunnttiill  33::4455pp..mm..  MMoonnddaayy  tthhrroouugghh  TThhuurrssddaayy..  
  

EEaacchh  tteeaacchheerr  eessttaabblliisshheess  aa  ggrraaddiinngg  ppoolliiccyy  ffoorr  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  ccllaassss..  IItt  iiss  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  bbee  aawwaarree  ooff  tthhee  

ggrraaddiinngg  ppoolliiccyy  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccoouurrssee..  SShhoouulldd  aa  ssttuuddeenntt,,  ppaarreenntt  oorr  hhoosstt  ppaarreenntt  wwiisshh  ttoo  rreevviieeww  aa  ssppeecciiffiicc  

tteeaacchheerr’’ss  ggrraaddiinngg  ppoolliiccyy  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccllaassss,,  tthhee  tteeaacchheerr  sshhoouulldd  bbee  ccoonnttaacctteedd..  
  

GGrraaddeess  OOnnlliinnee  aatt    hhttttppss::////llooggiinn..jjuuppiitteerreedd..ccoomm//llooggiinn// 
  

PPaarreennttss,,  hhoosstt  ppaarreennttss,,  aanndd  ssttuuddeennttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  rreevviieeww  ggrraaddeess  oonn  JJuuppiitteerr  ddaaiillyy  ttoo  kkeeeepp  ttrraacckk  ooff  ssttuuddeenntt  aaccaaddeemmiicc  

pprrooggrreessss  tthhrroouugghhoouutt  ggrraaddiinngg  ppeerriiooddss  aanndd  aarree  pprroovviiddeedd  aa  pprriivvaattee  II..DD..  aanndd  ppaasssswwoorrdd  wwhhiicchh  aalllloowwss  aacccceessss  ttoo  tthheeiirr  ssttuuddeenntt’’ss  

rreeccoorrddeedd  ccllaassss  ggrraaddeess  aanndd  aatttteennddaannccee  rreeccoorrddss..  AAcccceessss  ttoo  JJuuppiitteerr  mmaayy  bbee  ttuurrnneedd  ooffff  aatt  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  ttiimmee..  
  

AAccaaddeemmiicc  EExxppuullssiioonn  
  

FFoorr  ffrreesshhmmeenn,,  eexxppuullssiioonn  mmaayy  ooccccuurr  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  ccuummuullaattiivvee  GGPPAA  iiss  bbeellooww  aa  22..00  ffoorr  bbootthh  sseemmeesstteerrss..  FFoorr  ootthheerr  ssttuuddeennttss,,  

eexxppuullssiioonn  mmaayy  ooccccuurr  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  sseemmeesstteerr  GGPPAA  iiss  bbeellooww  22..00  ffoorr  aannyy  tthhrreeee  sseemmeesstteerrss..  AAnnyy  ffrreesshhmmaann,,  ssoopphhoommoorree  oorr  

jjuunniioorr  wwhhoo  rreecceeiivveess  33  sseemmeesstteerr  ffaaiilluurreess  ffoorr  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  mmaayy  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  sscchhooooll  aatt  oonnccee  rreeggaarrddlleessss  ooff  

wwhhiicchh  ccoouurrsseess  wweerree  ffaaiilleedd..  22  sseemmeesstteerr  FF  ggrraaddeess  iinn  tthhee  ssaammee  ssuubbjjeecctt  ccoouunntt  aass  22  ffaaiilluurreess.. NNoo  ffeeeess,,  pplleeddggee  ppaayymmeennttss  oorr  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aallrreeaaddyy  ppaaiidd  aanndd  rreecceeiivveedd  bbyy  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  aarree  rreeffuunnddaabbllee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ssttuuddeenntt  wwiitthhddrraawwaall,,  

ttrraannssffeerr  oorr  eexxppuullssiioonn..    
  

AAccaaddeemmiicc  GGuuiiddaannccee  
  

TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ffaaccuullttyy  ssuuppppoorrttss  tthhee  iinntteelllleeccttuuaall,,  ssoocciiaall,,  aanndd  eemmoottiioonnaall  ggrroowwtthh  ooff  ssttuuddeennttss..  AAddmmiinniissttrraattoorrss,,  tthhee  

CCoolllleeggee  CCoouunnsseelloorr  aanndd  tthhee  AAccaaddeemmiicc  AAddvviissoorrss  aassssiisstt  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthheeiirr  iinntteerreessttss,,  ttaalleennttss,,  aanndd  iinn  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  aanndd  ggooaall  aattttaaiinnmmeenntt..  AAddmmiinniissttrraattoorrss,,  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunnsseelloorr,,  aanndd  AAccaaddeemmiicc  

AAddvviissoorrss  wwoorrkk  wwiitthh  ssttuuddeennttss  ttoo  rreevviieeww  aaccaaddeemmiicc  ssttaattuuss  aanndd  ppllaann  aaccaaddeemmiicc  iinntteerrvveennttiioonn  ssttrraatteeggiieess  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  wwhheerree  

iitt  iiss  nneeeeddeedd..  CCoolllleeggee  aanndd  CCaarreeeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunnsseelloorr  aanndd  iiss  ooffffeerreedd  wwiitthhiinn  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm..  

AAddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  wwwwww..aarrrrooyyooppaacciiffiicc..oorrgg  uunnddeerr  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  LLiinnkkss  aanndd  rreessoouurrcceess  aarree  iinn  tthhee  

CCoolllleeggee  CCoouunnsseelloorr’’ss  ooffffiiccee..  
  

AAccaaddeemmiicc  IInntteeggrriittyy  aanndd  EEtthhiiccss  
  

HHoonneessttyy  iiss  eexxppeecctteedd  ooff  aallll  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthheeiirr  aaccaaddeemmiicc  wwoorrkk..  CChheeaattiinngg  aanndd  ppllaaggiiaarriissmm  aarree  eexxaammpplleess  ooff  

sseerriioouuss  aaccaaddeemmiicc  ddiisshhoonneessttyy..  SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ccoommpplleettee  aallll  aassssiiggnnmmeennttss  wwiitthh  hhoonneessttyy  aanndd  iinntteeggrriittyy..  CCllaassss  wwoorrkk  

aanndd  hhoommeewwoorrkk  sshhoouulldd  bbee  aa  ttrruuee  rreefflleeccttiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  aabbiilliittyy  aanndd  eeffffoorrtt..  AAnnyy  aaccaaddeemmiicc  ddiisshhoonneessttyy  mmaayy  rreessuulltt  iinn  bbootthh  

aaccaaddeemmiicc  aanndd  ddiisscciipplliinnaarryy  ppeennaallttiieess..  FFoorrmmss  ooff  AAccaaddeemmiicc  DDiisshhoonneessttyy  iinncclluuddee  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  

PPllaaggiiaarriissmm::  llooaanniinngg  oorr  ccooppyyiinngg  hhoommeewwoorrkk  aanndd  ootthheerr  aassssiiggnnmmeennttss,,  wwhheetthheerr  iinn  ccllaassss  oorr  oouutt  ooff  ccllaassss;;  ggiivviinngg  oorr  rreecceeiivviinngg  

aannsswweerrss  ttoo  qquuiizzzzeess,,  tteessttss,,  aassssiiggnnmmeennttss,,  oorr  eexxaammiinnaattiioonn,,  rreecceeiivviinngg  uunnaauutthhoorriizzeedd  hheellpp  ii..ee..  iiPPaadd,,  pphhoonnee,,  tteexxtt,,  ttaabblleett,,  eettcc..;;  uussee  

ooff  aannootthheerr’’ss  wwoorrddss  oorr  iiddeeaass  wwiitthhoouutt  pprrooppeerr  cciittaattiioonn,,  wwhheetthheerr  iitt  bbee  iimmpprrooppeerr  ccooppyyiinngg  ffrroomm  aaccaaddeemmiicc  ssoouurrcceess  oorr  ccooppyyiinngg  tthhee  

wwoorrkk  ooff  aannootthheerr..  AAllll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ppllaaggiiaarriissmm::  ttuurrnniinngg  iinn  ssoommeeoonnee  eellssee’’ss  wwoorrkk  aass  yyoouurr  oowwnn;;  ccooppyyiinngg  

wwoorrddss  oorr  iiddeeaass  ffrroomm  ssoommeeoonnee  eellssee  wwiitthhoouutt  ggiivviinngg  ccrreeddiitt;;  ffaaiilliinngg  ttoo  ppuutt  aa  qquuoottaattiioonn  iinn  qquuoottaattiioonn  mmaarrkkss;;  ggiivviinngg  iinnccoorrrreecctt  

iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ssoouurrccee  ooff  aa  qquuoottaattiioonn;;  cchhaannggiinngg  wwoorrddss  bbuutt  ccooppyyiinngg  tthhee  sseenntteennccee  ssttrruuccttuurree  ooff  aa  ssoouurrccee  wwiitthhoouutt  ggiivviinngg  

ccrreeddiitt;;  aanndd  ccooppyyiinngg  ssoo  mmaannyy  wwoorrddss  oorr  iiddeeaass  ffrroomm  aa  ssoouurrccee  tthhaatt  iitt  mmaakkeess  uupp  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  yyoouurr  wwoorrkk  wwhheetthheerr  yyoouu  ggiivvee  

ccrreeddiitt  oorr  nnoott..  CChhaannggiinngg  tthhee  wwoorrddss  ooff  aann  oorriiggiinnaall  ssoouurrccee  iiss  nnoott  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  pprreevveenntt  ppllaaggiiaarriissmm..  IIff  yyoouu  hhaavvee  rreettaaiinneedd  tthhee  

eesssseennttiiaall  iiddeeaa  ooff  aann  oorriiggiinnaall  ssoouurrccee,,  aanndd  hhaavvee  nnoott  cciitteedd  iitt,,  tthheenn  nnoo  mmaatttteerr  hhooww  ddrraassttiiccaallllyy  yyoouu  mmaayy  hhaavvee  aalltteerreedd  iittss  ccoonntteexxtt  

oorr  pprreesseennttaattiioonn,,  yyoouu  hhaavvee  ssttiillll  ppllaaggiiaarriizzeedd..  
  

CChheeaattiinngg::  uussee  ooff  iimmpprrooppeerr  oorr  uunnaauutthhoorriizzeedd  mmaatteerriiaallss  oorr  ssttuuddyy  aaiiddss,,  iinncclluuddiinngg  ““cchheeaatt  sshheeeettss””  oorr  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  ttoo  

ssuupppplleemmeenntt  aaccaaddeemmiicc  ppeerrffoorrmmaannccee,,  oorr  ttoo  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  tteeaacchheerr  ccoouurrssee  rreessoouurrccee  tteexxttss  aanndd//oorr  mmaatteerriiaallss  ffrroomm  aannyy  

ppuubblliisshheerr..  CChheeaattiinngg  iinncclluuddeess  aannyy  eeffffoorrtt  ttoo  ccllaaiimm  aannootthheerr’’ss  wwoorrkk  aass  oonnee’’ss  oowwnn,,  ttoo  aallllooww  aannootthheerr  ttoo  ccooppyy  oonnee’’ss  wwoorrkk,,  ttoo  

vviioollaattee  tteesstt  sseeccuurriittyy,,  oorr  ttoo  hheellpp  ootthheerrss  iinn  tthheessee  aaccttiivviittiieess..  
  

FFaacciilliittaattiinngg  DDiisshhoonneessttyy::  kknnoowwiinnggllyy  aalllloowwiinngg  oonnee’’ss  wwoorrkk  ttoo  bbee  ccooppiieedd  bbyy  aannootthheerr,,  ddooiinngg  tthhee  wwoorrkk  ooff  aannootthheerr  ssttuuddeenntt,,  oorr  

ttaakkiinngg  aa  ppiiccttuurree  ooff  yyoouurr  wwoorrkk,,  qquuiizz  oorr  tteesstt  aanndd  sshhaarriinngg  tthheessee  tthhrroouugghh  eemmaaiill  oorr  oonnlliinnee..  
  

IImmpprrooppeerr  CCoollllaabboorraattiioonn::  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr  oonn  aa  pprroojjeecctt  oorr  aassssiiggnnmmeenntt  wwiitthhoouutt  tthhee  iinnssttrruuccttoorr’’ss  kknnoowwlleeddggee  oorr  ppeerrmmiissssiioonn..  
  

AAccaaddeemmiicc  MMiissccoonndduucctt::  ttaammppeerriinngg  wwiitthh  ggrraaddeess,,  tteessttss,,  tteeaacchheerr  mmaatteerriiaallss  oorr  ootthheerr  ccllaassss  mmaatteerriiaallss;;  sstteeaalliinngg  oorr  ttaammppeerriinngg  

wwiitthh  tthhee  wwoorrkk  ooff  aannootthheerr  ssttuuddeenntt..  
  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  cchheeaatt  oorr  ppllaaggiiaarriizzee  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssaannccttiioonnss::  rreecceeiipptt  ooff  aa  ffaaiilliinngg  ggrraaddee  ffoorr  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  aassssiiggnnmmeennttss//pprroojjeecctt,,  ggrraaddiinngg  ppeerriioodd,,  oorr  ccoouurrssee;;  ppllaacceemmeenntt  oonn  aaccaaddeemmiicc  ssuussppeennssiioonn;;  ddiisscciipplliinnaarryy  ssaannccttiioonnss  oorr  
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ddiissmmiissssaall  ffrroomm  tthhee  aaccaaddeemmyy..  AAddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  wwwwww..aarrrrooyyooppaacciiffiicc..oorrgg  uunnddeerr  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  

LLiinnkkss..  
  

AAccaaddeemmiicc  WWiitthhddrraawwaall  
  

WWhheenn  aa  ssttuuddeenntt  hhaass  nnoott  mmeett  tthhee  aaccaaddeemmiicc  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  wwiillll  aasskk  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  wwiitthhddrraaww..  UUppoonn  

wwiitthhddrraawwaall,,  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  eennrroollll  iinn  aannootthheerr  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraamm..  FFiinnaall  ttrraannssccrriippttss  aarree  pprroovviiddeedd  ttoo  

tthhee  sscchhooooll//pprrooggrraamm  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  wwiitthhddrraawwaall  iiff  aallll  ffiinnaanncciiaall  aaccccoouunnttss  aarree  sseettttlleedd..  NNoo  

ffuuttuurree  aaccaaddeemmiicc  ggrraaddeess  ffoorr  wwoorrkk  ccoommpplleetteedd  aatt  aannootthheerr  iinnssttiittuuttiioonn  oorr  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraamm  wwiillll  bbee  ppoosstteedd  oorr  aaddddeedd  ttoo  tthhee  

ttrraannssccrriipptt  ooff  ggrraaddeess  iissssuueedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  wwiitthhddrraawwaall..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  uunnddeerr  nnoo  oobblliiggaattiioonn  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ffaacciilliittaattee  

tthhee  ccoonnttiinnuuaannccee  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  eedduuccaattiioonn  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  bbyy  aannyy  aaggeenntt  oorr  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy..  
  

AAcccceessss  ttoo  OOffffiicciiaall  EEdduuccaattiioonnaall  RReeccoorrddss  
  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  FFaammiillyy  EEdduuccaattiioonnaall  RRiigghhttss  aanndd  PPrriivvaaccyy  AAcctt  ooff  11997744  ((““FFEERRPPAA””)),,  aa  ssttuuddeenntt’’ss  ooffffiicciiaall  eedduuccaattiioonnaall  

rreeccoorrdd  iiss  aacccceessssiibbllee  bbyy  tthhaatt  ssttuuddeenntt’’ss  ppaarreennttss  oorr  lleeggaall  gguuaarrddiiaannss..  TThheessee  rriigghhttss  ttrraannssffeerr  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt  uuppoonn  rreeaacchhiinngg  tthhee  

aaggee  ooff  1188..  IItteemmss  iinncclluuddeedd  iinn  aa  ssttuuddeenntt’’ss  ooffffiicciiaall  eedduuccaattiioonnaall  rreeccoorrdd  iinncclluuddee  rreeccoorrddss,,  ffiilleess,,  ddooccuummeennttss,,  aanndd  ddaattaa  ddiirreeccttllyy  

rreellaatteedd  ttoo  aa  ssttuuddeenntt,,  iinncclluuddiinngg  ttrraannssccrriippttss  oorr  ootthheerr  rreeccoorrddss  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  aa  sscchhooooll  iinn  wwhhiicchh  aa  ssttuuddeenntt  wwaass  pprreevviioouussllyy  

eennrroolllleedd..  CCeerrttaaiinn  ootthheerr  ddooccuummeennttss,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  iinn  tthhee  ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  sscchhooooll,,  ffaallll  oouuttssiiddee  tthhee  ppuurrvviieeww  ooff  FFEERRPPAA,,  aass  

tthheeyy  ddoo  nnoott  ffaallll  wwiitthhiinn  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  eedduuccaattiioonnaall  rreeccoorrddss..  IItteemmss  tthhaatt  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ppaarreennttss  iinncclluuddee::  

  ssoollee--ppoosssseessssiioonn  rreeccoorrddss  oorr  pprriivvaattee  nnootteess  hheelldd  bbyy  eedduuccaattiioonnaall  ppeerrssoonnnneell,,  wwhhiicchh  aarree  nnoott  aacccceessssiibbllee  oorr  rreelleeaasseedd  ttoo  

ootthheerr  ppeerrssoonnnneell  ((wwhhiicchh  mmaayy  iinncclluuddee  sscchhooooll  ccoouunnsseelloorr  rreeccoorrddss  iiff  tthheeyy  aarree  nnoott  aacccceessssiibbllee  oorr  rreelleeaasseedd  ttoo  ootthheerr  

ppeerrssoonnnneell));;  

  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  oorr  ccaammppuuss  sseeccuurriittyy  rreeccoorrddss  wwhhiicchh  aarree  ssoolleellyy  ffoorr  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  ppuurrppoosseess;;  

  rreeccoorrddss  rreellaattiinngg  ttoo  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  eemmppllooyymmeenntt  bbyy  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn  ((uunnddeerr  eemmppllooyymmeenntt  iiss  ccoonnttiinnggeenntt  oonn  ssttuuddeenntt’’ss  

ssttaattuuss));;  aanndd  

  rreeccoorrddss  oonn  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoo  iiss  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oorr  oollddeerr,,  oorr  iiss  aatttteennddiinngg  aann  iinnssttiittuuttiioonn  ooff  ppoossttsseeccoonnddaarryy  eedduuccaattiioonn,,  

wwhhiicchh  aarree  mmaaddee  oorr  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  aa  pphhyyssiicciiaann,,  ppssyycchhiiaattrriisstt,,  ppssyycchhoollooggiisstt,,  oorr  ootthheerr  rreeccooggnniizzeedd  pprrooffeessssiioonnaall  oorr  

ppaarraapprrooffeessssiioonnaall,,  wwhhiicchh  aarree  mmaaddee,,  mmaaiinnttaaiinneedd,,  oorr  uusseedd  oonnllyy  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnaall  ttrreeaattmmeenntt  ttoo  tthhee  

ssttuuddeenntt,,  aanndd  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aannyyoonnee  ootthheerr  tthhaann  tthhee  ppeerrssoonn  pprroovviiddiinngg  ssuucchh  ttrreeaattmmeenntt,,  eexxcceepptt  tthhaatt  ssuucchh  rreeccoorrddss  

ccaann  bbee  ppeerrssoonnaallllyy  rreevviieewweedd  bbyy  aa  pphhyyssiicciiaann  oorr  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  pprrooffeessssiioonnaall  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  cchhooiiccee  ii..ee..,,  

ppssyycchhootthheerraappyy  rreeccoorrddss  ooff  aa  ccoolllleeggee  ccoouunnsseelliinngg  cceenntteerr..  
  

AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  PPrrooggrraamm::  PPrreemmiieerr  SScchhoollaarr  PPrrooggrraamm  
  

TThhee  CCoolllleeggee  BBooaarrdd’’ss  AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  PPrrooggrraamm  ((AAPP))  eennaabblleess  ssttuuddeennttss  ttoo  ppuurrssuuee  ccoolllleeggee--lleevveell  ssttuuddiieess  wwhhiillee  ssttiillll  iinn  

hhiigghh  sscchhooooll..  BBaasseedd  oonn  tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee  oonn  rriiggoorroouuss  AAPP  EExxaammiinnaattiioonnss  ggiivveenn  iinn  MMaayy,,  ssttuuddeennttss  mmaayy  eeaarrnn  ccrreeddiitt  aanndd//oorr  

aaddvvaanncceedd  ppllaacceemmeenntt  ffoorr  ccoolllleeggee  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  aatttteennddeedd..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  AAPP  PPrrooggrraamm  ooffffeerrss  

ssttuuddeennttss  tthheessee  bbeenneeffiittss::  
  

  AAlllloowwss  hhiigghh  sscchhooooll  ssttuuddeennttss  ttoo  ttaakkee  ccoouurrsseess  tthhaatt  aarree  cchhaalllleennggiinngg,,  rriiggoorroouuss  aanndd  iinn--ddeepptthh  --  eexxaaccttllyy  tthhee  kkiinnddss  ooff  

ccoouurrsseess  tthheeyy  wwiillll  ffaaccee  oonnccee  iinn  ccoolllleeggee..  

  PPrreeppaarreess  ssttuuddeennttss  ttoo  ssuucccceeeedd  iinn  ccoolllleeggee..  

  EEnnaabblleess  ssttuuddeennttss  ttoo  ppuurrssuuee  aa  ddoouubbllee  mmaajjoorr,,  ttoo  ssttuuddyy  oorr  ttrraavveell  aabbrrooaadd,,  oorr  ttoo  uunnddeerrttaakkee  aa  ccoommbbiinneedd  BBaacchheelloorr’’ss  aanndd  

MMaasstteerr’’ss  PPrrooggrraamm  tthhrroouugghh  tthhee  ccrreeddiittss  tthheeyy  eeaarrnn  ffoorr  tthheeiirr  AAPP  aacchhiieevveemmeennttss..  

  AAlllloowwss  ssttuuddeennttss  ttoo  ttaakkee  mmoorree  aaddvvaanncceedd  ccoouurrsseess  iinn  ddiisscciipplliinneess  wwhheerree  tthheeyy  hhaavvee  rreecceeiivveedd  aa  ffiirrmm  ggrroouunnddiinngg  ffrroomm  

AAPP..  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ddeemmoonnssttrraatteess  iittss  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  aaccaaddeemmiicc  eexxcceelllleennccee  bbyy  ooffffeerriinngg  AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  ccoouurrsseess  

ttaauugghhtt  bbyy  tteeaacchheerrss  wwhhoo  aarree  wweellll  ttrraaiinneedd  iinn  tthheeiirr  aarreeaa..  TThhee  AAPP  ccoouurrsseess  aarree  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CCoolllleeggee  BBooaarrdd  aanndd  mmeeeett  tthhee  

UUCC  aa--gg  ccoouurrssee  rreeqquuiirreemmeennttss..  QQuuaalliiffiieedd  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  aacccceepptt  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  aa  ccuurrrriiccuulluumm  tthhaatt  sseerrvveess  aass  aa  

nnaattiioonnaall  ssttaannddaarrdd  ffoorr  ccoolllleeggee--lleevveell  aacchhiieevveemmeenntt  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr  tthheessee  ccoouurrsseess..  
  

SSttuuddeennttss  eennrroolllliinngg  iinn  AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  ccoouurrsseess  mmuusstt  mmeeeett  ssttaatteedd  ccoouurrssee  aanndd  ggrraaddee  pprreerreeqquuiissiitteess  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttaall  

aapppprroovvaall..  TToo  mmaaxxiimmiizzee  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  ooff  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleettiinngg  tthheessee  ccoouurrsseess,,  ssttuuddeennttss  mmuusstt  eevviiddeennccee  ssttrroonngg  aaccaaddeemmiicc  

sskkiillllss,,  hhiigghh  tteesstt  ssccoorreess,,  ccoommmmaanndd  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr,,  ccoonnssiisstteennccyy  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aanndd  sseellff--ddiisscciipplliinnee..  EEnnrroollllmmeenntt  iinn  

tthheessee  ccoouurrsseess  iiss  lliimmiitteedd..  SSttuuddeennttss  aacccceepptteedd  iinnttoo  tthheessee  ccoouurrsseess  mmuusstt  bbee  pprreeppaarreedd  ttoo  ccoommmmiitt  tthheemmsseellvveess  ttoo  aann  eexxtteennssiivvee  

wwoorrkkllooaadd..  
  

IInn  oorrddeerr  ttoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  eennrroollllmmeenntt  iinn  aann  AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  mmuusstt  ccoommpplleettee  pprreeppaarraattiioonn  ccoouurrsseewwoorrkk  pprriioorr  

ttoo  tthhee  ccoouurrssee  ffoorr  mmoosstt  AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  ccoouurrsseess..  TThhee  pprreeppaarraattiioonn  wwoorrkk  pprroovviiddeess  aa  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  tthhee  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  

aanndd  pprreeppaarreess  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhee  aaccaaddeemmiicc  rriiggoorr  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  aanndd  wwhhoo  eennrroollll  iinn  aann  AAddvvaanncceedd  
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PPllaacceemmeenntt  ccoouurrssee((ss))  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ttaakkee  tthhee  AAPP  EExxaamm  ffoorr  tthhaatt  ccoouurrssee  iinn  MMaayy..  TThheerree  iiss  aa  ffeeee  ffoorr  ttaakkiinngg  eeaacchh  AAPP  

eexxaammiinnaattiioonn..  
  

NNoo  ccoolllleeggee  ccrreeddiitt  iiss  ggiivveenn  jjuusstt  ffoorr  ttaakkiinngg  tthhee  ccoouurrssee,,  aass  ssttuuddeennttss  mmuusstt  qquuaalliiffyy  bbyy  eeaarrnniinngg  qquuaalliiffyyiinngg  ssccoorreess  oonn  tthhee  AAPP  

EExxaamm..  AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  ccoouurrsseess  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroovviiddee  rriiggoorroouuss  ssttuuddyy  iinn  aa  ggrreeaatteerr  vvaarriieettyy  ooff  ttooppiiccss  tthhaann  tthhee  

ssttaannddaarrdd,,  ccoolllleeggee  pprreepp  ccoouurrssee  aanndd  ttoo  pprreeppaarree  ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhee  AAPP  EExxaamm..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  ddoo  wweellll  oonn  tthhee  AAPP  EExxaamm  mmaayy  

qquuaalliiffyy  ffoorr  ccoolllleeggee  ccrreeddiitt  uuppoonn  eennttrraannccee  aatt  ppaarrttiicciippaattiinngg  ccoolllleeggeess  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  aatttteennddeedd..  
  

BBeeccaauussee  ooff  tthhee  eexxtteennssiivvee  aammoouunntt  ooff  wwoorrkk  iinnvvoollvveedd,,  ssttuuddeennttss  aarree  aaddvviisseedd  nnoott  ttoo  oovveerrllooaadd  tthheeiirr  sscchheedduullee  wwiitthh  AAddvvaanncceedd  

PPllaacceemmeenntt  ccoouurrsseess..  SSttuuddeennttss  oofftteenn  ffiinndd  tthhaatt  tthheeiirr  sseenniioorr  yyeeaarr  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ddiiffffiiccuulltt  dduuee  ttoo  rreegguullaarr  ccoouurrssee  wwoorrkk  aalloonngg  wwiitthh  

tthhee  aaddddeedd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  aappppllyyiinngg  ttoo  ccoolllleeggeess..  TThheerreeffoorree,,  iitt  iiss  eexxttrreemmeellyy  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  ssttuuddeennttss  ccoonnssuulltt  wwiitthh  tthhee  

CCoolllleeggee  CCoouunnsseelloorr  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy..  
  

CCaalliiffoorrnniiaa  JJuunniioorr  SScchhoollaarrsshhiipp  FFeeddeerraattiioonn  ((CCJJSSFF))  
  

CCJJSSFF  iiss  aa  ssttaatteewwiiddee  oorrggaanniizzaattiioonn  ffoouunnddeedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffoosstteerriinngg  hhiigghh  ssttaannddaarrddss  ooff  sscchhoollaarrsshhiipp,,  sseerrvviiccee,,  aanndd  

cciittiizzeennsshhiipp  iinn  tthhee  MMiiddddllee  SScchhooooll..  TThhee  ffeeddeerraattiioonn  eemmpphhaassiizzeess  sseerrvviiccee  ttoo  tthhee  sscchhooooll  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy  wwhhiillee  ccrreeaattiinngg  pprriiddee  

iinn  sscchhoollaassttiicc  aacchhiieevveemmeenntt..  SSttuuddeennttss  qquuaalliiffyy  eeaacchh  sseemmeesstteerr  oonn  ggrraaddeess  bbuutt  ccaann  lloossee  aaccttiivvee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ssttaattuuss  ffoorr  ppoooorr  

cciittiizzeennsshhiipp  oorr  ggrraaddeess  iinn  wwhhiicchh  iinnaaccttiivvee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ddooeess  nnoott  ccoouunntt  ttoowwaarrddss  ggrraadduuaattiinngg  wwiitthh  hhoonnoorrss.. 
 

CCoommppuuttaattiioonn  ooff  GG..PP..AA..  
  

AA  ggrraaddee  ppooiinntt  aavveerraaggee  ((GG..PP..AA..))  iiss  ccaallccuullaatteedd  uussiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssccaalleess..  PPlluusseess  aanndd  mmiinnuusseess  wwiitthhiinn  eeaacchh  lleetttteerr  ggrraaddee  ddoo  

cchhaannggee  tthhee  ssccaallee..  TThhee  ttoottaall  ppooiinnttss  aarree  ddiivviiddeedd  bbyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssuubbjjeeccttss  ttaakkeenn..  
  

TThhee  AAccaaddeemmiicc  SSccaallee::  
44  ppooiinnttss  aarree  ggiivveenn  ffoorr  eeaacchh  AA..    

33  ppooiinnttss  aarree  ggiivveenn  ffoorr  eeaacchh  BB..    

22  ppooiinnttss  aarree  ggiivveenn  ffoorr  eeaacchh  CC..  

11  ppooiinntt  iiss  ggiivveenn  ffoorr  eeaacchh  DD..  

00  ppooiinnttss  aarree  ggiivveenn  ffoorr  eeaacchh  FF..  

  

TThhee  AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  SSccaallee::  
SSttuuddeennttss  eennrroolllleedd  iinn  AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  ((AAPP))  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ttaakkee  tthhee  AAPP  eexxaamm((ss))  iinn  MMaayy..  TThhee  ccoouurrsseess  mmaayy  rreecceeiivvee  aann  

eexxttrraa  ggrraaddee  ppooiinntt  ffoorr  ggrraaddeess  ooff  AA,,  BB,,  oorr  CC..  TThhee  aaddddiittiioonnaall  ggrraaddee  ppooiinntt  rreefflleeccttss  tthhee  aaddddiittiioonnaall  aaccaaddeemmiicc  rriiggoorr  iinn  AAPP  ccoouurrsseess  

wwiitthh  tthhee  AAPP  EExxaamm,,  wwhhiicchh  ggeenneerraallllyy  iiss  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  ccoolllleeggee  lleevveell  ccoouurrsseess..  IInn  ccoommppuuttiinngg  tthhee  AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  SSccaallee  

GG..PP..AA..::  
  

55  ppooiinnttss  aarree  ggiivveenn  ffoorr  eeaacchh  AA..    

44  ppooiinnttss  aarree  ggiivveenn  ffoorr  eeaacchh  BB..    

33  ppooiinnttss  aarree  ggiivveenn  ffoorr  eeaacchh  CC..  
  

AAddvvaanncceedd  PPllaacceemmeenntt  ((AAPP))  EExxaamm  GGrraaddeess::    
EEaacchh  AAPP  EExxaamm  ggrraaddee  iiss  aa  wweeiigghhtteedd  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ssccoorree  oonn  tthhee  mmuullttiippllee--cchhooiiccee  sseeccttiioonn  aanndd  oonn  tthhee  ffrreeee--

rreessppoonnssee  sseeccttiioonn..  TThhee  ffiinnaall  ggrraaddee  iiss  rreeppoorrtteedd  oonn  aa  55--ppooiinntt  ssccaallee::  
  

55  ==  eexxttrreemmeellyy  wweellll  qquuaalliiffiieedd  

44  ==  wweellll  qquuaalliiffiieedd  

33  ==  qquuaalliiffiieedd  

22  ==  ppoossssiibbllyy  qquuaalliiffiieedd  ––  nnoo  ccrreeddiitt  

11  ==  nnoo  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ––  nnoo  ccrreeddiitt  

  

MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  AAPP  ggrraaddeess  aanndd  ssppeecciiffiicc  ccoolllleeggee  ppoolliicciieess  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  

hhttttppss::////aappssccoorree..ccoolllleeggeebbooaarrdd..oorrgg//ssccoorreess//  
  

GG..PP..AA..  CCaallccuullaattiioonn  ffoorr  UUCC  EElliiggiibbiilliittyy::  
WWhheenn  ccaallccuullaattiinngg  GG..PP..AA..ss  ffoorr  ccoouurrsseess  wwhhiicchh  mmeeeett  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa’’ss  aa--gg  ccoouurrssee  rreeqquuiirreemmeennttss,,  UUCC  aassssiiggnnss  eexxttrraa  

ggrraaddee  ppooiinnttss  ffoorr  ggrraaddeess  AA,,  BB,,  oorr  CC,,  iinn  uupp  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  eeiigghhtt  sseemmeesstteerrss  ooff  AAPP  ccoouurrsseess  ttaakkeenn  iinn  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  ooff  

hhiigghh  sscchhooooll..  
  

DDeeffiinniittiioonn  ooff  AAccaaddeemmiicc  GGrraaddeess  
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ggrraaddee  ssccaallee  iiss  uusseedd  iinn  ccoommppuuttiinngg  ggrraaddeess  iinn  aallll  ccoouurrsseess..  
  

AA    9944  --  110000%%    EExxcceelllleenntt  

AA--    9900  --  9933%%  
  

BB++    8888  --  8899%%    GGoooodd  

BB    8822  --  8877%%  

BB--    8800  --  8811%%  
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CC++    7788  --  7799%%    AAvveerraaggee  

CC    7722  --  7777%%  

CC--    7700  --  7711%%  
  

DD++    6688  --  6699%%    PPoooorr  

DD    6622  --  6677%%  

DD--    6600  --  6611%%  
  

FF        00  --  5599%%    FFaaiilluurree  
  

AAnn  IINNCC  ““IInnccoommpplleettee””  mmaarrkkiinngg  oonn  aa  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  oorr  oonn  aa  RReeppoorrtt  CCaarrdd  iiss  uusseedd  iinn  vveerryy  rraarree  ccaasseess..  TThhee  IInnccoommpplleettee  wwiillll  

bbeeccoommee  aann  FF  aafftteerr  22  wweeeekkss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ggrraaddeess  wweerree  dduuee  uunnlleessss  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  ggrraannttss  aann  eexxtteennssiioonn..  TThhee  TTeeaacchheerr,,  

tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  oorr  tthhee  BBuussiinneessss  OOffffiiccee  iiss  ttoo  bbee  ccoonnttaacctteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoorr  tthhee  aaccaaddeemmiicc  aanndd//oorr  ffiinnaanncciiaall  rreeqquuiirreemmeennttss..  
  

IINNCC11::  IInnccoommpplleettee,,  wwoorrkk  ttoo  bbee  ccoommpplleetteedd  wwiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  22  wweeeekkss,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  TTeeaacchheerr  

IINNCC22::    IInnccoommpplleettee  dduuee  ttoo  llaattee  rreeggiissttrraattiioonn,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  

IINNCC33::    IInnccoommpplleettee,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  BBuussiinneessss  OOffffiiccee  
  

NNCC::    NNoo  CCrreeddiitt  

PP::    PPaassss  

WWDD::    WWiitthhddrraawwnn  
  

AAssssiisstteedd  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraamm  
  

RReeccooggnniizziinngg  tthhaatt  ssoommee  ssttuuddeennttss  hhaavvee  mmiilldd  lleeaarrnniinngg  ddiiffffiiccuullttiieess  tthhaatt  iimmppaacctt  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  bbeenneeffiitt  ffrroomm  ttrraaddiittiioonnaall  mmeetthhooddss  

ooff  iinnssttrruuccttiioonn,,  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  eessttaabblliisshheedd  tthhee  AAssssiisstteedd  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraamm..  TThhee  AAssssiisstteedd  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraamm  iiss  aa  

ccoommpprreehheennssiivvee  pprrooggrraamm  ddeessiiggnneedd  ttoo  aassssiisstt  aanndd  rreessppoonndd  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  ssttuuddeennttss  wwhhoo  lleeaarrnn  ddiiffffeerreennttllyy..  IItt  ffeeaattuurreess  oonnggooiinngg  

eedduuccaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt,,  ttrraaiinniinngg  iinn  sseellff--aaddvvooccaaccyy,,  ppaarreenntt  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  rreeqquuiirreess  aapppprroovveedd  ccoommpprreehheennssiivvee  aasssseessssmmeenntt  aanndd  

ddiiaaggnnoossttiicc  pprroocceedduurreess..  
  

TThhee  AAssssiisstteedd  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraamm  iiss  ffoorr  ssttuuddeennttss  wwiitthh  ddooccuummeenntteedd  aanndd  ppeerrcceeiivveedd  lleeaarrnniinngg  ddiissaabbiilliittiieess..  TThhee  pprrooggrraamm  

pprroovviiddeess  aa  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonnaall  eexxppeerriieennccee  aatt  aa  sslloowweerr  ppaaccee  wwhhiillee  hheellppiinngg  ssttuuddeennttss  iimmpprroovvee  tthheeiirr  ssttuuddyy  sskkiillllss  aanndd  eennhhaannccee  

sseellff--ccoonnffiiddeennccee  bbyy  eexxtteennddiinngg  aaddddiittiioonnaall  eedduuccaattiioonnaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ssttuuddeennttss..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ooffffeerrss  aaccaaddeemmiicc  

aassssiissttaannccee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  aaccccoommmmooddaattiioonnss  ttoo  ssttuuddeennttss..  TThhee  aaccaaddeemmyy  pprroovviiddeess  aa  cchhaalllleennggiinngg,,  ccoommpprreehheennssiivvee  aanndd  

rreelleevvaanntt  ccuurrrriiccuulluumm  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss  wwiitthh  iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  eennrriicchhmmeenntt  ssttrraatteeggiieess  eemmbbeeddddeedd  iinnttoo  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm..  AA  ffuullll  rraannggee  

ooff  sseerrvviicceess  mmaayy  nnoott  aallwwaayyss  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aaddddrreessss  aa  ssttuuddeenntt’’ss  nneeeeddss..  PPrrooggrraamm  ssppaaccee  iiss  lliimmiitteedd  aanndd  aann  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  mmaayy  

bbee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  AAssssiisstteedd  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraamm..  
  

SSuubbmmiittttiinngg  RReeqquueessttss  ffoorr  AAccccoommmmooddaattiioonnss  
  

RReeqquueessttss  ffoorr  tteessttiinngg  aanndd  ccllaassssrroooomm  aaccccoommmmooddaattiioonnss  bbeeggiinn  wwiitthh  aa  tteelleepphhoonnee  ccoonnffeerreennccee  wwiitthh  tthhee  SSttuuddeennttss  wwiitthh  

DDiissaabbiilliittiieess  CCoooorrddiinnaattoorr..  PPrriioorr  ttoo  ssuubbmmiittttiinngg  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  aaccccoommmmooddaattiioonnss  uussiinngg  SSSSDD  OOnnlliinnee,,  tthhee  SSttuuddeennttss  wwiitthh  

DDiissaabbiilliittiieess  CCoooorrddiinnaattoorr,,  nneeeeddss  ttoo  vveerriiffyy  tthhaatt  tthhee  sscchhooooll  hhaass  aa  PPaarreenntt  CCoonnsseenntt  FFoorrmm  oonn  ffiillee..  TThhiiss  ffoorrmm  iiss  ddoowwnnllooaaddeedd  ffrroomm  

TThhee  CCoolllleeggee  BBooaarrdd  bbyy  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann::  
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TThhee  ddooccuummeennttaattiioonn  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  tthhee  AAssssiisstteedd  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraamm  iiss  ttoo  bbee  ccuurrrreenntt  wwrriitttteenn  wwiitthhiinn  tthhee  ppaasstt  33  yyeeaarrss  aanndd  

ssppeecciiffiiccaallllyy  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  lleeaarrnniinngg  iissssuuee..  PPlleeaassee  sseenndd  yyoouurr  ccoommpplleetteedd  PPaarreenntt  CCoonnsseenntt  FFoorrmm  aanndd  ccuurrrreenntt  

ddooccuummeennttaattiioonn  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  SSttuuddeennttss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  CCoooorrddiinnaattoorr,,  wwhhoo  wwiillll  vveerriiffyy  tthhee  rreeppoorrtt  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  tteeaacchheerrss..  
  

OOnnllyy  ssttuuddeennttss  wwiitthh  ccuurrrreenntt,,  ddooccuummeenntteedd  ddiissaabbiilliittiieess  wwhhiicchh  aarree  pprrooffeessssiioonnaallllyy  ddiiaaggnnoosseedd  aass  hhaavviinngg  pphhyyssiiccaall,,  sseennssoorryy,,  

ppssyycchhoollooggiiccaall//mmeennttaall,,  oorr  lleeaarrnniinngg  ddiissaabbiilliittiieess,,  aanndd  wwhhoo  ccaannnnoott  tteesstt  uunnddeerr  ssttaannddaarrdd  ccoonnddiittiioonnss,,  aarree  eelliiggiibbllee  ffoorr  eexxtteennddeedd  

ttiimmee  oonn  oouurr  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  aallll  ccoolllleeggee  eennttrraannccee  eexxaammss::  SSAATT  RReeaassoonniinngg//SSAATT  SSuubbjjeecctt  TTeessttss,,  AACCTT,,  PPSSAATT,,  SSAATT  

&&  AAPP..  
  

TToo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ccuurrrreenntt,,  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  mmuusstt  hhaavvee  bbeeeenn  mmaaddee  oorr  rreeccoonnffiirrmmeedd  wwiitthhiinn  tthhee  llaasstt  33  yyeeaarrss..  DDooccuummeennttaattiioonn  

mmuusstt  iinncclluuddee  nnuummeerriiccaall  ddaattaa;;  eevvaalluuaattoorr  mmuusstt  bbee  aa  lliicceennsseedd  pprrooffeessssiioonnaall..  AA  ddooccttoorr’’ss  nnoottee  iiss  nnoott  aacccceeppttaabbllee..  AACCTT  aanndd  NNCCAAAA  

rreeqquuiirree  aa  ccoommpplleettee  ccooppyy  ooff  tthhee  ddooccuummeennttaattiioonn  pprroovviiddeedd  ttoo  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  
  

DDeeffiinniittiioonn  ooff  aa  SSttuuddeenntt  wwiitthh  SSppeecciiaall  NNeeeeddss  aanndd  DDooccuummeennttaattiioonn  GGuuiiddeelliinneess  
  

SSttuuddeennttss  wwiitthh  aa  ddooccuummeenntteedd  lleeaarrnniinngg  ddiissaabbiilliittyy  mmuusstt  pprroovviiddee  ccuurrrreenntt  ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ddiissaabbiilliittyy  ttoo  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy..  SSttuuddeennttss  qquuaalliiffyy  ffoorr  tthhee  AAssssiisstteedd  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraamm  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffiinnddiinnggss  ooff  aann  aapppprroopprriiaattee  

ppssyycchhooeedduuccaattiioonnaall  bbaatttteerryy  ooff  tteessttss..  CCuurrrreenntt  IInnddiivviidduuaalliizzeedd  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  ((IIEEPP))  oorr  ccuurrrreenntt  PPrrooffeessssiioonnaall  MMeeddiiccaall  

EEvvaalluuaattiioonn  oorr  ccuurrrreenntt  EEdduuccaattiioonnaall  AAsssseessssmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd..  
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PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  aallll  ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  yyoouurr  lleeaarrnniinngg  aanndd//oorr  aatttteennttiioonn  iissssuuee  mmuusstt  mmeeeett  tthheessee  gguuiiddeelliinneess::  
  

11..  SSttaatteess  tthhee  ssppeecciiffiicc  ddiissaabbiilliittyy  aass  ddiiaaggnnoosseedd..  
  

22..  TTeessttiinngg  mmuusstt  bbee  ccuurrrreenntt,,  nnoo  oollddeerr  tthhaann  33  yyeeaarrss..  FFoorr  ppssyycchhiiaattrriicc  ddiissaabbiilliittiieess,,  tthhee  aannnnuuaall  eevvaalluuaattiioonn  uuppddaattee  mmuusstt  nnoott  bbee  

oollddeerr  tthhaann  1122  mmoonntthhss..  TThhee  bbaatttteerryy  aaddmmiinniisstteerreedd  mmuusstt  iinncclluuddee  aatt  lleeaasstt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnssttrruummeennttss::  
  

AAnnyy  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  mmeeaassuurree  aa  ssttuuddeenntt''ss  ccooggnniittiivvee  aabbiilliittiieess::  
  

WWeesscchhlleerr  AAdduulltt  IInntteelllliiggeennccee  SSccaallee--IIIIII  ((WWAAIISS--IIIIII))  oorr  WWeesscchhlleerr  IInntteelllliiggeennccee  SSccaallee  ffoorr  CChhiillddrreenn--IIVV  ((WWIISSCC--IIVV)),,  WWooooddccoocckk  

JJoohhnnssoonn  PPssyycchhoo--eedduuccaattiioonnaall  BBaatttteerryy--IIIIII  ((WWJJ--IIIIII))::  TTeessttss  ooff  CCooggnniittiivvee  AAbbiilliittyy,,  SSttaannffoorrdd  BBiinneett  IInntteelllliiggeennccee  SSccaallee  --  55tthh  EEddiittiioonn,,  

oorr  KKaauuffmmaann  AAddoolleesscceenntt  aanndd  AAdduulltt  IInntteelllliiggeennccee  TTeesstt..  
  

AAnnyy  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  mmeeaassuurree  aa  ssttuuddeenntt''ss  aaccaaddeemmiicc  aacchhiieevveemmeenntt::  
  

  RReeaaddiinngg    

WWooooddccoocckk--JJoohhnnssoonn--IIIIII::  TTeessttss  ooff  AAccaaddeemmiicc  AAcchhiieevveemmeenntt  ((GGeenneerraall  aanndd  EExxtteennddeedd  bbaatttteerriieess  tthhaatt  iinncclluuddee  fflluueennccyy  mmeeaassuurreess)),,  

SScchhoollaassttiicc  AAbbiilliittiieess  TTeesstt  ffoorr  AAdduullttss  ((SSAATTAA)),,  SSttaannffoorrdd  DDiiaaggnnoossttiicc  RReeaaddiinngg  TTeessttss  ((SSDDRRTT)),,  oorr  WWeecchhsslleerr  IInnddiivviidduuaall  

AAcchhiieevveemmeenntt  TTeesstt  ((WWIIAATT  IIII))  wwiitthh  rreeaaddiinngg  rraattee  mmeeaassuurree..  
  

  MMaatthheemmaattiiccss  

WWooooddccoocckk--JJoohhnnssoonn--IIIIII::  TTeessttss  ooff  AAccaaddeemmiicc  AAcchhiieevveemmeenntt  ((GGeenneerraall  aanndd  EExxtteennddeedd  bbaatttteerriieess  iinncclluuddiinngg  fflluueennccyy  mmeeaassuurreess)),,  

SScchhoollaassttiicc  AAbbiilliittiieess  TTeesstt  ffoorr  AAdduullttss  ((SSAATTAA)),,  oorr  WWeecchhsslleerr  IInnddiivviidduuaall  AAcchhiieevveemmeenntt  TTeesstt  IIII  ((WWIIAATT  IIII))..  
  

  WWrriitttteenn  LLaanngguuaaggee  

WWooooddccoocckk--JJoohhnnssoonn--IIIIII::  TTeessttss  ooff  AAccaaddeemmiicc  AAcchhiieevveemmeenntt  ((GGeenneerraall  aanndd  EExxtteennddeedd  bbaatttteerriieess  iinncclluuddiinngg  fflluueennccyy  mmeeaassuurreess)),,  

SScchhoollaassttiicc  AAbbiilliittiieess  TTeesstt  ffoorr  AAdduullttss  ((SSAATTAA)),,  WWeecchhsslleerr  IInnddiivviidduuaall  AAcchhiieevveemmeenntt  TTeesstt  ((WWIIAATT  IIII)),,  oorr  TTeesstt  ooff  WWrriitttteenn  LLaanngguuaaggee  

IIIIII  ((TTOOWWLL  IIIIII))..  
  

AAnnyy  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  mmeeaassuurree  aa  ssttuuddeenntt''ss  aaccaaddeemmiicc  sskkiillllss  iinn  ttiimmeedd  tteessttiinngg  sseettttiinnggss::  
  

  NNeellssoonn  DDeennnnyy  RReeaaddiinngg  TTeesstt  wwiitthh  nnoorrmmaall  ttiimmee  aanndd  eexxttrraa  ttiimmee  mmeeaassuurreess,,  GGrraayy  OOrraall  RReeaaddiinngg  TTeesstt  IIVV  ((GGOORRTT  IIVV)),,  

GGrraayy  OOrraall  SSiilleenntt  RReeaaddiinngg  TTeesstt  ((GGRRSSTT)),,  SSttaannffoorrdd  DDiiaaggnnoossttiicc  RReeaaddiinngg  TTeesstt  ((SSDDRRTT)),,  SSttaannffoorrdd  DDiiaaggnnoossttiicc  MMaatthh  TTeesstt  

((SSDDMMTT)),,  oorr  WWooooddccoocckk--JJoohhnnssoonn  IIIIII  FFlluueennccyy  MMeeaassuurreess..  
  

WWhheenn  tthhee  aabboovvee  ttiimmeedd  aacchhiieevveemmeenntt  tteessttss  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  uunnddeerr  ssttaannddaarrddiizzeedd  ccoonnddiittiioonnss,,  aanndd  wwhheenn  tthhee  rreessuullttss  aarree  

iinntteerrpprreetteedd  wwiitthhiinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ootthheerr  ddiiaaggnnoossttiicc  iinnffoorrmmaattiioonn,,  tthheeyy  pprroovviiddee  uusseeffuull  ddiiaaggnnoossttiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tteessttiinngg  

aaccccoommmmooddaattiioonnss  ssuucchh  aass  eexxtteennddeedd  tteessttiinngg  ttiimmee..  
  

AA  llooww  pprroocceessssiinngg  ssppeeeedd  ssccoorree  aalloonnee,,  hhoowweevveerr,,  uussuuaallllyy  ddooeess  nnoott  iinnddiiccaattee  tthhee  nneeeedd  ffoorr  tteessttiinngg  aaccccoommmmooddaattiioonnss..  IInn  tthhiiss  

iinnssttaannccee,,  wwhhaatt  wwoouulldd  bbee  iimmppoorrttaanntt  iiss  ttoo  iinncclluuddee  iinn  tthhee  ddooccuummeennttaattiioonn  hhooww  tthhee  llooww  pprroocceessssiinngg  ssppeeeedd  iimmppaaccttss  aa  ssttuuddeenntt''ss  

oovveerraallll  aaccaaddeemmiicc  sskkiillllss  uunnddeerr  ttiimmeedd  ccoonnddiittiioonnss..  
  

NNoottee::  TThhee  WWiiddee  RRaannggee  AAcchhiieevveemmeenntt  TTeesstt--33  ((WWRRAATT--33))  iiss  aa  ssccrreeeenniinngg  ttooooll  oonnllyy  aanndd  ddooeess  nnoott  mmeeeett  tthhee  ppssyycchhoommeettrriicc  

ccrriitteerriiaa  ttoo  ddiiaaggnnoossee  aa  ddiissaabbiilliittyy  aanndd//oorr  eessttaabblliisshh  ffuunnccttiioonnaall  lliimmiittaattiioonnss..  
  

AAnnyy  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  mmeeaassuurree  aa  ssttuuddeenntt''ss  iinnffoorrmmaattiioonn  pprroocceessssiinngg::  
  

  DDeettrrooiitt  TTeessttss  ooff  LLeeaarrnniinngg  AAppttiittuuddee--33  ((DDTTLLAA--33))  oorr  DDTTLLAA--AA  ((AAdduulltt)),,  WWIISSCC  IIVV,,  WWAAIISS--IIIIII,,  oorr  WWJJ--IIIIII  --  TTeessttss  ooff  CCooggnniittiivvee  

AAbbiilliittyy..  DDeeppeennddiinngg  oonn  aa  ssttuuddeenntt''ss  ddiissaabblliinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  ootthheerr  mmeeaassuurreess  ssuucchh  aass  ppeerrssoonnaalliittyy  tteessttss,,  AADDHHDD  rraattiinngg  

ssccaalleess,,  ssppeeeecchh  aanndd  llaanngguuaaggee  tteessttiinngg,,  ooccccuuppaattiioonnaall  tthheerraappyy  eevvaalluuaattiioonnss,,  eettcc..  mmaayy  bbee  iinnddiiccaatteedd..  
  

SSeeee  tthhee  CCoolllleeggee  BBooaarrdd’’ss  wweebbssiittee  ffoorr  ggrreeaatteerr  ddeettaaiill  iinn  tthhee  uussee  ooff  ssttaannddaarrddiizzeedd  tteessttss  iinn  pprroovviiddiinngg  tthhee  ssuuppppoorrttiinngg  

ddooccuummeennttaattiioonn  ffoorr  aa  ssttuuddeenntt''ss  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  lliimmiittaattiioonnss  ttoo  mmeeeett  tthhee  CCoolllleeggee  BBooaarrdd''ss  EElliiggiibbiilliittyy  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  

aaccccoommmmooddaattiioonnss  oonn  iittss  tteessttss::  https://accommodations.collegeboard.org/eligibility 
  

33..  IInncclluuddeess  ccoommpplleettee  eedduuccaattiioonnaall,,  ddeevveellooppmmeennttaall,,  aanndd  rreelleevvaanntt  mmeeddiiccaall  hhiissttoorryy..  
  

44..  TThhee  aasssseessssmmeenntt  mmuusstt  bbee  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  ddeessccrriibbeess  tthhee  ccoommpprreehheennssiivvee  tteessttiinngg  aanndd  tteecchhnniiqquueess  uusseedd,,  rreeppoorrtt  tthhee  

ssttaannddaarrddiizzeedd  ssccoorreess  aacchhiieevveedd  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  tteessttss,,  ssttaattee  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  tthhee  ddaattaa  tthhaatt  ssuuppppoorrttss  tthhee  

cclliinniicciiaannss''  ddiiaaggnnoossiiss..  
  

55..  DDeessccrriibbeess  tthhee  ffuunnccttiioonnaall  lliimmiittaattiioonnss  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  tteesstt  rreessuullttss..  
  

66..  DDooccuummeennttaattiioonn  sshhoouulldd  pprroovviiddee  aa  tthhoorroouugghh  eevvaalluuaattiioonn  tthhaatt  wwoouulldd  aasssseessss  aatttteennttiioonnaall  ccaappaacciittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  tteessttiinngg  

eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  sscchhooooll  aanndd  mmaakkee  aapppprroopprriiaattee  rreeffeerrrraall  ffoorr  mmeeddiiccaall  rreevviieeww  iiff  aapppprroopprriiaattee..  
  

77..  DDeessccrriibbeess  tthhee  ssppeecciiffiicc  aaccccoommmmooddaattiioonnss  rreeqquueesstteedd  aanndd  ssttaatteess  wwhhyy  tthhee  ddiissaabbiilliittyy  qquuaalliiffiieess  tthhee  ssttuuddeenntt  ffoorr  ssuucchh  

tteessttiinngg  aaccccoommmmooddaattiioonnss..  
  

88..  EEvvaalluuaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aa  lliicceennsseedd  eedduuccaattiioonnaall  ppssyycchhoollooggiisstt,,  ppssyycchhoollooggiisstt,,  ppssyycchhiiaattrriisstt  oorr  

ddeevveellooppmmeennttaall  ppeeddiiaattrriicciiaann..  EEssttaabblliisshheess  tthhee  pprrooffeessssiioonnaall  ccrreeddeennttiiaallss  ooff  tthhee  eevvaalluuaattoorr,,  iinncclluuddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  

lliicceennssuurree  oorr  cceerrttiiffiiccaattiioonn  aanndd  aarreeaass  ooff  ssppeecciiaalliizzaattiioonn..  
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HHooww  aa  SSttuuddeenntt  OObbttaaiinnss  SSeerrvviicceess  
    

IInn  oorrddeerr  ffoorr  aa  ssttuuddeenntt  ttoo  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  rreecceeiivvee  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  iinn  aa  sscchhooooll  ddiissttrriicctt,,  hhee//sshhee  mmuusstt  mmeeeett  eelliiggiibbiilliittyy  ccrriitteerriiaa  

eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn..  TThhee  ffiirrsstt  sstteepp  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  eelliiggiibbiilliittyy  iiss  tthhee  rreeffeerrrraall..  YYoouu,,  aass  tthhee  ppaarreenntt  oorr  

gguuaarrddiiaann,,  ccaann  mmaakkee  tthhee  rreeffeerrrraall  bbyy  ccoonnttaaccttiinngg  tthhee  AArrccaaddiiaa  UUnniiffiieedd  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  ooffffiiccee  aanndd  rreeqquueessttiinngg,,  

iinn  wwrriittiinngg,,  aa  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  aasssseessssmmeenntt..  
  

PPrroocceedduurraall  SSaaffeegguuaarrddss  ffoorr  OOuurr  SSttuuddeennttss  
    

TThhee  llaaww  rreeqquuiirreess  tthhaatt  ssttuuddeennttss  iinn  pprriivvaattee  sscchhoooollss  aarree  ttoo  bbee  tteesstteedd  aanndd  ddoo  qquuaalliiffyy  ttoo  rreecceeiivvee  sseerrvviicceess..  TThhee  CCaalliiffoorrnniiaa  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  pprroovviiddeess  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  rreessoouurrcceess  ffoorr  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  ooff  pprroocceedduurraall  

ssaaffeegguuaarrddss  rreeggaarrddiinngg  ssttuuddeennttss  wwiitthh  ddiissaabbiilliittiieess  aanndd  tthheeiirr  eedduuccaattiioonnaall  rriigghhttss..  PPhhoonnee::  ((880000))  992266--00664488..  PPlleeaassee  vviissiitt  

hhttttpp::////wwwwww..ccddee..ccaa..ggoovv//sspp//ssee//  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ffeeddeerraall  aanndd  ssttaattee  lleeggiissllaattiioonn,,  llaawwss,,  aanndd  rreegguullaattiioonnss..  
  

SSttuuddeennttss  wwiitthh  LLeeaarrnniinngg  DDiissaabbiilliittiieess  
    

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  pprroovviiddeess  rreeaassoonnaabbllee  aaccccoommmmooddaattiioonnss  wwiitthhiinn  iittss  ccuurrrreenntt  ccllaassssrroooomm  oorrggaanniizzaattiioonn  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  

tthhee  lleeaarrnniinngg  ssttyylleess  ooff  aallll  ssttuuddeennttss..  TThhee  aaccaaddeemmyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ddeeffiinnee  ““rreeaassoonnaabbllee  aaccccoommmmooddaattiioonnss””  bbaasseedd  uuppoonn  

aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  aanndd  ppeerrssoonnnneell..  AA  rreessoouurrccee  pprrooggrraamm  ssppeecciiffiiccaallllyy  ddeessiiggnneedd  ffoorr  ssttuuddeennttss  wwiitthh  lleeaarrnniinngg  ddiissaabbiilliittiieess  oorr  

pprriivvaattee  ttuuttoorrss  oorr  aa  ccllaassss  aaiidd  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  nnoorr  ddooeess  tthhee  sscchhooooll  pprroovviiddee  aann  IIEEPP,,  550044  PPllaannss  oorr  pprrooffeessssiioonnaall  eevvaalluuaattiioonnss  

ffoorr  ssttuuddeennttss..    
  

AAss  aa  pprriivvaattee  sscchhooooll,,  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  SSeeccttiioonn  550044  aanndd  aa  550044  PPllaann  iiss  nnoott  aacccceepptteedd  

ffrroomm  ootthheerr  sscchhoooollss..  
  

PPaarreennttss  ooff  ssttuuddeennttss  wwiitthh  lleeaarrnniinngg  ddiissaabbiilliittiieess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  ccuurrrreenntt  ddooccuummeennttaattiioonn::  aann  IInnddiivviidduuaalliizzeedd  EEdduuccaattiioonnaall  

PPrrooggrraamm  ((IIEEPP))  oorr  PPrrooffeessssiioonnaall  MMeeddiiccaall  EEvvaalluuaattiioonnss  oorr  EEdduuccaattiioonnaall  AAsssseessssmmeennttss..  DDooccuummeennttaattiioonn  pprroovviiddeedd  ttoo  AArrrrooyyoo  

PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  mmuusstt  bbee  wwrriitttteenn  bbyy  tthhee  ddiiaaggnnoossiinngg  pprrooffeessssiioonnaall,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  ddeemmoonnssttrraattee  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  lleeaarrnniinngg  iissssuuee  

aanndd  mmeeeett  tthhee  88  ssppeecciiffiicc  gguuiiddeelliinneess  aass  pprreevviioouussllyy  nnootteedd  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess//SSeerrvviicceess  ffoorr  SSttuuddeennttss  wwiitthh  

DDiissaabbiilliittiieess  ((SSSSDD))  CCoooorrddiinnaattoorr..  
  

FFoorrmmaatt  ffoorr  AAllll  RReeqquuiirreedd  DDooccuummeennttaattiioonn    
  

FFoorrmmaattss  vvaarryy,,  hhoowweevveerr,,  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  aarree  tthhoossee  tthhaatt  ssuummmmaarriizzee  aanndd  cclleeaarrllyy  ddiissccuussss,,  iinn  aa  ssuummmmaarryy  rreeppoorrtt//iinnddiivviidduuaall  

ppllaann//pprrooggrraamm::  
  

11..  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  ssppeecciiffiicc  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  rraattiioonnaallee  ffoorr  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  ddiiaaggnnoossttiicc  bbaatttteerryy;;  
  

22..  tthhee  hhiissttoorriiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  iinncclluuddiinngg  ppaatttteerrnnss  iinn  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  bbaacckkggrroouunndd  tthhaatt  rreefflleecctt  tthhee  pprreesseennccee  ooff  aa  ddiissaabbiilliittyy;;  
  

33..  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee,,  eevviiddeennccee  tthhaatt  aalltteerrnnaattiivvee  eexxppllaannaattiioonnss  aarree  rruulleedd  oouutt  ((ii..ee..,,  eennvviirroonnmmeennttaall  ssttrreessssoorrss;;  mmoottiivvaattiioonn;;  

ppeerrssoonnaalliittyy  iissssuueess));;  
  

44..  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ssuubbssttaannttiiaall  ffuunnccttiioonnaall  lliimmiittaattiioonnss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  ddiissaabbiilliittyy,,  eessppeecciiaallllyy  aass  iimmppaaccttiinngg  aaccaaddeemmiicc  

pprrooggrreessss  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm;;  aanndd  
  

55..  aaccttuuaall  ssccoorree  ssuummmmaarriieess  ooff  ssttaannddaarrdd  oorr  ssccaalleedd  ssccoorreess  aanndd  ppeerrcceennttiilleess  ffoorr  aallll  ssuubb  tteessttss,,  iinnddeexx,,  aanndd  cclluusstteerr  ssccoorreess  ooff  tthhee  

ccooggnniittiivvee  aanndd  aacchhiieevveemmeenntt  tteessttss  aarree  aappppeennddeedd..  
  

AAddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaayy  bbee  ffoouunndd  aatt  hhttttppss::////aaccccoommmmooddaattiioonnss..ccoolllleeggeebbooaarrdd..oorrgg//eelliiggiibbiilliittyy  
  

SSppeecciiffiicc  DDiiaaggnnoossiiss  
  

AA  ssppeecciiffiicc  ddiiaaggnnoossiiss  iiss  mmaaddee  bbyy  aa  ppeerrssoonn  wwiitthh  pprrooffeessssiioonnaall  ccrreeddeennttiiaallss//cceerrttiiffiiccaattiioonn  aapppprroopprriiaattee  ttoo  mmaakkee  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  ((ii..ee..,,  

ppssyycchhiiaattrriicc  ddiissaabbiilliittyy::  ppssyycchhiiaattrriisstt//  ppssyycchhoollooggiisstt;;  LLDD::  eedduuccaattiioonnaall//nneeuurroo//cclliinniiccaall  ppssyycchhoollooggiisstt;;  vviissuuaall  ddiissaabbiilliittyy::  

oopphhtthhaallmmoollooggiisstt))..  TThhee  ddiiaaggnnoossiiss  iiss  ssppeecciiffiicc  aanndd,,  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee,,  rreellaatteess  tthhee  ssppeecciiffiicc  ddiissaabbiilliittyy  ttoo  tthhee  aapppplliiccaabbllee  

pprrooffeessssiioonnaall  ssttaannddaarrddss  ((ii..ee..,,  DDSSMM--IIVV  TTRR  ffoorr  AADD//HHDD  aanndd  ppssyycchhiiaattrriicc  ddiiaaggnnoosseess))..  
  

FFuunnccttiioonnaall  LLiimmiittss  AArree  TToo  BBee  LLiisstteedd  OOnn  DDooccuummeennttaattiioonn  
  

AA  ssttuuddeenntt''ss  ffuunnccttiioonnaall  lliimmiittaattiioonnss  iinn  lleeaarrnniinngg  rreessuulltt  ffrroomm  hhiiss  oorr  hheerr  ddiissaabbiilliittyy..  TThheeyy  aaddddrreessss,,  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  hhooww  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  

ddaaiillyy  aaccaaddeemmiicc  ffuunnccttiioonniinngg  iiss  iimmppaacctteedd..  HHiissttoorriiccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ((ddeevveellooppmmeennttaall,,  eedduuccaattiioonnaall,,  aanndd//oorr  mmeeddiiccaall  hhiissttoorryy))  aanndd  

ssttaannddaarrddiizzeedd  tteessttss  uussiinngg  nnaattiioonnaall  nnoorrmmss  ssuuppppoorrtt  bbootthh  tthhee  ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  ffuunnccttiioonnaall  lliimmiittaattiioonnss..  AAllssoo,,  tteeaacchheerrss''  oobbsseerrvvaattiioonnss  

aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  vveerriiffyy  aanndd  ssuuppppoorrtt  tthhee  ffuunnccttiioonnaall  lliimmiittaattiioonnss  iinn  tthhee  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrreessss  tthhee  ssttuuddeenntt  mmaakkeess  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm..  
  

SSttuuddeenntt  SSAATT  EElliiggiibbiilliittyy  RReeqquuiirreemmeennttss  
    

TThhee  CCoolllleeggee  BBooaarrdd  hhaass  rreeffiinneedd  rreeqquuiirreemmeennttss  ttoo  qquuaalliiffyy  ssttuuddeennttss  ttoo  rreecceeiivvee  ssppeecciiaall  aaccccoommmmooddaattiioonnss..  MMoosstt  nnoottaabbllee  iiss  iinn  tthhee  
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aarreeaa  ooff  SSttuuddeenntt  EElliiggiibbiilliittyy..  AAnn  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  mmuusstt  bbee  hheelldd  aatt  wwhhiicchh  aaccccoommmmooddaattiioonnss,,  ssppeecciiaall  nneeeeddss  aanndd  aa  ppllaann  ooff  aaccttiioonn  

ffoorr  tthhee  yyeeaarr  aarree  ddiissccuusssseedd  aanndd  ffoorrmmaalliizzeedd  wwiitthh  tthhee  SSeerrvviicceess  ffoorr  SSttuuddeennttss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  CCoooorrddiinnaattoorr..  
  

TThhee  ffiirrsstt  ooffffiicciiaall  eedduuccaattiioonn  ppllaann  ccrreeaatteedd  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  sshhoouulldd  bbee  aatt  lleeaasstt  44  sscchhooooll  mmoonntthhss  oolldd  

aanndd  oonn  ffiillee..  TThhee  aannnnuuaall  rreevviieeww  ppllaann  mmeeeettiinngg  hhaass  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  iinn  ppllaaccee  wwiitthhiinn  tthhee  llaasstt  1122  mmoonntthhss..  IIff  tthheessee  ccrriitteerriiaa  hhaavvee  nnoott  

bbeeeenn  mmeett,,  tthheenn  tthhee  pprroocceedduurree  iiss  ttoo  aappppeeaall  tthhee  eelliiggiibbiilliittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  ddiirreeccttllyy  bbyy  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann..  IInn  tthhiiss  ccaassee,,  aallll  

ddooccuummeennttaattiioonn,,  eedduuccaattiioonn  ppllaannss  aanndd  ddeettaaiillss  ooff  ssppeecciiaall  aaccccoommmmooddaattiioonnss  aarree  ttoo  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  bbyy  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  ttoo  tthhee  

CCoolllleeggee  BBooaarrdd  ffoorr  tthheemm  ttoo  rreevviieeww  aanndd  aapppprroovvee  tthhee  ssppeecciiaall  tteessttiinngg  aaccccoommmmooddaattiioonnss  oonn  SSAATT,,  SSAATT  IIIIss  aanndd  AAPPss..  
  

AAllll  ddooccuummeennttaattiioonn  hhaass  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  aatt  lleeaasstt  77  wweeeekkss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  tteesstt  ddaattee  ffoorr  wwhhiicchh  aaccccoommmmooddaattiioonnss  aarree  

rreeqquueesstteedd  ttoo  tthhee  SSeerrvviicceess  ffoorr  SSttuuddeennttss  wwiitthh  DDiissaabbiilliittiieess  CCoooorrddiinnaattoorr..  IItt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  vviissiitt  tthhee  CCoolllleeggee  BBooaarrdd  wweebbssiittee  

ttoo  bbeeccoommee  kknnoowwlleeddggeeaabbllee  ooff  tthheeiirr  rreeqquuiirreemmeennttss..  
  

TThhee  CCoolllleeggee  BBooaarrdd  bbeeggaann  tthhiiss  pprroocceessss  wwiitthh  aa  ffoorrmmaall  ccoommpplliiaannccee  rreevviieeww  aatt  wwhhiicchh  tthheeyy  mmaayy  rreeqquueesstt  ccooppiieess  ooff  

ddooccuummeennttaattiioonn  aanndd  eedduuccaattiioonn  ppllaannss  ooff  ssttuuddeennttss  tthheeyy  cchhoossee  rraannddoommllyy  aanndd//oorr  cchhoossee  ffrroomm  aa  ssaammpplliinngg  ooff  ssttuuddeennttss  tthhaatt  

rreepprreesseenntteedd  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ooff  aapppprroovveedd  eelliiggiibbllee  ssttuuddeennttss  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  wwhheenn  yyoouu  aappppllyy  ffoorr  

eelliiggiibbiilliittyy  aass  tthhee  ppaarreenntt  aanndd  ssiiggnn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aalloonngg  wwiitthh  yyoouurr  ssttuuddeenntt,,  yyoouu  aarree  ggiivviinngg  tthhee  CCoolllleeggee  BBooaarrdd  aanndd  tthhee  sscchhooooll  

ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  aabboouutt  yyoouurr  ssttuuddeenntt..  
  

CChhaannggiinngg  oorr  DDrrooppppiinngg  CCllaasssseess  
    

AAllll  ssttuuddeennttss  mmuusstt  ggeett  tthhee  pprriioorr  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  ttoo  cchhaannggee  ccllaasssseess..  PPaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  aanndd  ssttuuddeennttss  

sshhoouulldd  bbee  aawwaarree  tthhaatt  oonnccee  sscchheedduulleess  aarree  ppiicckkeedd  uupp,,  mmaaiilleedd,,  oorr  wwhheenn  bbooookkss  aarree  ddeelliivveerreedd,,  nnoo  cchhaannggeess  wwiillll  bbee  mmaaddee  ttoo  

tthhaatt  sscchheedduullee..  TThhee  eexxcceeppttiioonn  ttoo  tthhiiss  wwoouulldd  bbee  aann  eerrrroorr  mmaaddee  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ffoorr  aann  iinnccoorrrreecctt  ppllaacceemmeenntt  iinn  aa  ssuubbjjeecctt..  SShhoouulldd  

aa  ccllaassss  cchhaannggee  bbee  nneeeeddeedd  dduuee  ttoo  mmiissppllaacceemmeenntt,,  tthhee  ggrraaddee  tthhee  ssttuuddeenntt  hhaass  eeaarrnneedd  ttoo  tthhaatt  ddaattee  wwiillll  bbee  ccaarrrriieedd  ttoo  tthhee  nneeww  

ccllaassss..  
  

SSeenniioorrss  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  cchhaannggee  ccllaasssseess  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  22
nndd

  sseemmeesstteerr..  IInn  ssoommee  ccaasseess,,  sseenniioorrss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  

aacccceepptteedd  ttoo  ccoolllleeggee  oorr  uunniivveerrssiittyy  aanndd  wwiisshh  ttoo  lliigghhtteenn  tthheeiirr  llooaadd..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ddooeess  nnoott  ppeerrmmiitt  tthhiiss  aass  aann  ooppttiioonn..  
  

RReeqquueessttss  FFoorr  TTeeaacchheerr  CChhaannggeess  
  

AAllll  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  iinn  tthhee  HHiigghh  SScchhooooll  aarree  aassssiiggnneedd  ttoo  tteeaacchheerrss  aanndd  ppeerriiooddss  bbyy  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  bbaallaanncceess  aallll  ccllaassss  ssiizzeess  aanndd  aassssiiggnnss  tteeaacchheerrss..  TToo  mmaaiinnttaaiinn  pprrooppeerr  ccllaassss  bbaallaannccee  aanndd  

ffaaiirrnneessss  ttoo  aallll,,  ssttuuddeennttss//ppaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  mmaayy  nnoott  rreeqquueesstt  aa  sscchheedduullee  cchhaannggee  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  aa  tteeaacchheerr  ooff  tthheeiirr  

cchhooiiccee..  
  

CCiittiizzeennsshhiipp,,  SScchhoooollwwiiddee  LLeeaarrnneerr  OOuuttccoommeess  ((SSLLOO))  aanndd  WWoorrkk  HHaabbiitt  MMaarrkkss  
    

SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ssaattiissffaaccttoorryy  mmaarrkkss  tthhrroouugghhoouutt  tthheeiirr  eennrroollllmmeenntt  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  SSttuuddeennttss  

rreecceeiivviinngg  NN  ((nneeeeddss  iimmpprroovveemmeenntt))  oorr  UU  ((uunnssaattiissffaaccttoorryy))  mmaarrkkss  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ffaaccuullttyy..  
  

CCiittiizzeennsshhiipp  MMaarrkkss  DDeeffiinneedd  
    

OO  OOuuttssttaannddiinngg::  SSttuuddeenntt  bbeehhaavviioorr  iiss  eexxeemmppllaarryy..  
  

SS  SSaattiissffaaccttoorryy::  SSttuuddeenntt  bbeehhaavviioorr  iiss  ccoonnssiisstteenntt  aanndd  aacccceeppttaabbllee..  
  

NN  NNeeeeddss  IImmpprroovveemmeenntt::  SSttuuddeenntt  bbeehhaavviioorr  iiss  bbeellooww  aacccceeppttaabbllee  nnoorrmmss..  RReeppeettiittiivvee  NN  mmaarrkkss  lleeaadd  ttoo  ppaarreenntt//hhoosstt  

ppaarreenntt  ccoonnffeerreennccee..  
  

UU  UUnnssaattiissffaaccttoorryy::  SSttuuddeenntt  bbeehhaavviioorr  iiss  ffrreeqquueennttllyy  tthhee  ccaauussee  ooff  mmaajjoorr  ccllaassssrroooomm  ddiissttuurrbbaanncceess  aanndd  iiss  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  

tthhee  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss..  PPaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  ccoonnttaacctt  wwiillll  bbee  mmaaddee..  
  

CCoolllleeggee  AAddmmiissssiioonnss  
    

CCaappaabbllee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccoolllleeggee  oorr  uunniivveerrssiittyy  pprreeffeerreennccee  aarree  uurrggeedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  aaddmmiissssiioonnss  

ssttaannddaarrddss  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  ssyysstteemm..  RReessoouurrcceess  aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt::  wwwwww..aarrrrooyyooppaacciiffiicc..oorrgg  uunnddeerr  AAccaaddeemmiiccss,,  

tthheenn  LLiinnkkss,,  tthheenn  CCoolllleeggee  &&  CCaarreeeerr  PPllaannnniinngg..  
  

CCoolllleeggee  aanndd  CCaarreeeerr  CCoouunnsseelliinngg  
  

TThhee  CCoolllleeggee  CCoouunnsseelloorr  mmeeeettss  wwiitthh  ssttuuddeennttss  iinnddiivviidduuaallllyy  aanndd  dduurriinngg  ccllaassss  mmeeeettiinnggss..  HHee  aaddvviisseess  ssttuuddeennttss  ttoo  mmaakkee  ggoooodd  

ddeecciissiioonnss  aabboouutt  ccoonnttiinnuuiinngg  tthheeiirr  eedduuccaattiioonn  aafftteerr  hhiigghh  sscchhooooll  aanndd  ttoo  mmaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  aapppplliiccaattiioonnss..  HHee  pprroovviiddeess  ccoolllleeggee  

aaddvviissiinngg,,  sscchhoollaarrsshhiipp,,  aanndd  ffiinnaanncciiaall  aaiidd  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  ccaarreeeerr  iinnffoorrmmaattiioonn..    
  

SSttuuddeennttss,,  eessppeecciiaallllyy  jjuunniioorrss  aanndd  sseenniioorrss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  ccoouunnsseelloorr  rreegguullaarrllyy..  
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CCoolllleeggee  aanndd  CCaarreeeerr  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraamm  
  

PPllaannnniinngg  ffoorr  ccoolllleeggee//uunniivveerrssiittyy  oorr  aa  ccaarreeeerr  iiss  aa  pprroocceessss  tthhaatt  bbeeggiinnss  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ffiirrsstt  yyeeaarr  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy,,  nnoott  

aann  eevveenntt  tthhaatt  ooccccuurrss  iinn  tthhee  sseenniioorr  yyeeaarr..  IItt  rreeqquuiirreess  eeaacchh  ssttuuddeenntt’’ss  hhaarrdd  wwoorrkk,,  ddeeddiiccaattiioonn,,  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  oorrggaanniizzaattiioonn,,  aanndd  

aallwwaayyss  ssttaayyiinngg  iinnffoorrmmeedd..  TThhee  CCoolllleeggee  aanndd  CCaarreeeerr  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraamm  wwiitthhiinn  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  hheellppss  aallll  ssttuuddeennttss  ffooccuuss  oonn  

tthheeiirr  ggooaallss  aanndd  mmaakkee  tthheemm  aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthheeiirr  eedduuccaattiioonn,,  rraatthheerr  tthhaann  ppaassssiivvee  oobbsseerrvveerrss..    
  

TThhee  iinntteerraaccttiivvee  CCoolllleeggee  aanndd  CCaarreeeerr  PPllaannnniinngg  GGuuiiddee  iiss  aavvaaiillaabbllee  oonnlliinnee  aatt  wwwwww..aarrrrooyyooppaacciiffiicc..oorrgg  uunnddeerr  AAccaaddeemmiiccss..  TThhee  

CCoolllleeggee  CCoouunnsseelloorr  ddiissttrriibbuutteess  ddeessccrriippttiivvee  hhaannddoouuttss  tthhaatt  ccoorrrreellaattee  ttoo  eeaacchh  sstteepp  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  

sscchhoollaarrsshhiipp//ffiinnaanncciiaall  aaiidd  pprroocceessss  ttoo  ssttuuddeennttss..  TTeeaacchheerrss  aallssoo  hheellpp  ssttuuddeennttss  mmaakkee  tthhee  ccoonnnneeccttiioonn  bbeettwweeeenn  sscchhooooll  aanndd  tthheeiirr  

ffuuttuurree..  
  

TThhrroouugghh  eelleeccttiivvee  ccoouurrsseess  ssuucchh  aass  CCoolllleeggee  &&  CCaarreeeerrss  aanndd  SSAATT  PPrreepp,,  wwee  eennccoouurraaggee  ccaarreeeerr  iinntteerreessttss  iinn  ssppeecciiffiicc  ffiieellddss  aanndd  

eennhhaannccee  oouurr  ssttuuddeennttss’’  cchhooiiccee  ttoo  aatttteenndd  ccoolllleeggee..  EEaacchh  ssttuuddeenntt’’ss  AAccaaddeemmiicc  AAddvviissoorr  iiss  hheerree  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ssttuuddeenntt  eevveerryy  ddaayy  

iinn  SSttuuddyy  HHaallll  aanndd  hheellpp  eeaacchh  ssttuuddeenntt  tthhrroouugghh  tthhiiss  pprroocceessss..  BBee  ssuurree  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff  aallll  ooff  oouurr  LLiinnkkss  aanndd  OOnnlliinnee  RReessoouurrcceess  aatt  

wwwwww..aarrrrooyyooppaacciiffiicc..oorrgg..  
  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  SScchhooooll  
  

WWhheenn  aa  ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  hhaass  aa  ccoonncceerrnn  oorr  qquueessttiioonn  aabboouutt  aa  ssttuuddeenntt''ss  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrreessss,,  oorr  llaacckk  ooff  iitt,,  tthhee  tteeaacchheerr  

sshhoouulldd  bbee  ccoonnttaacctteedd  ffiirrsstt..  WWee  eennccoouurraaggee  ppaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  ttoo  ccoonnttaacctt  tteeaacchheerrss  aass  oofftteenn  aass  nneecceessssaarryy  ccoonncceerrnniinngg  

aassssiiggnnmmeennttss  aanndd  ggrraaddeess  iinn  JJuuppiitteerr  ttoo  kkeeeepp  aabbrreeaasstt  ooff  tthheeiirr  ssttuuddeenntt''ss  ddaaiillyy  pprrooggrreessss  aanndd  aatttteennddaannccee..  IIff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  

ccoonncceerrnn  oorr  qquueessttiioonn  iiss  nnoott  rreessoollvveedd  ssaattiissffaaccttoorriillyy,,  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  sshhoouulldd  tthheenn  bbee  ccoonnttaacctteedd..  
  

CCoommmmuunniittyy  CCoolllleeggee  CCllaasssseess  
    

SSttuuddeennttss  mmaayy  ttaakkee  eennrriicchhmmeenntt  ccoouurrsseess  aatt  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ccoolllleeggeess  wwhheenn  tthheessee  ccllaasssseess  aarree  nnoott  ooffffeerreedd  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy..  SSeenniioorrss  eessppeecciiaallllyy  mmaayy  wwaanntt  ttoo  ttaakkee  aa  ccllaassss  ttoo  eennhhaannccee  tthheeiirr  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  ccoolllleeggee,,  uunniivveerrssiittyy  oorr  ffoorr  aa  ccaarreeeerr..  

AAnnyy  ssttuuddeenntt  wwiisshhiinngg  ttoo  ttaakkee  aa  ccllaassss  aatt  aa  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  ccoolllleeggee  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhaavvee  tthhee  ssiiggnneedd  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  DDeeaann  ooff  

SSttuuddiieess..  
  

CCoommppuutteerr  UUssee,,  UUSSBB  DDrriivvee,,  PPrriivvaaccyy  aanndd  PPrriinnttiinngg  
  

CCoommppuutteerrss  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  ccaammppuuss  ttoo  ssuuppppoorrtt  ssttuuddeenntt  lleeaarrnniinngg  iinn  bbootthh  iinnssttrruuccttiioonnaall  aanndd  lleessss  ssuuppeerrvviisseedd  sseettttiinnggss..  TThheeyy  

aarree  pprroovviiddeedd  aass  aa  ttooooll  ffoorr  ccllaassss  aassssiiggnnmmeennttss,,  rreesseeaarrcchh,,  aanndd  ccoommpplleettiioonn  ooff  pprroojjeeccttss..  SSoommee  ooff  tthheessee  ccoommppuutteerrss  hhaavvee  aacccceessss  

ttoo  aa  rraannggee  ooff  eedduuccaattiioonnaall  mmaatteerriiaallss  bbyy  mmeeaannss  ooff  aa  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk  oorr  oonn--lliinnee  sseerrvviicceess..  TThhee  ffaaccuullttyy  ccaannnnoott  iinnddiivviidduuaallllyy  

mmoonniittoorr  aallll  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  aa  ssttuuddeenntt  iiss  aabbllee  ttoo  aacccceessss,,  ddoowwnnllooaadd,,  oorr  ttrraannssmmiitt..  SSttuuddeennttss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ggoooodd  
bbeehhaavviioorr  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk..  
  

EEaacchh  ssttuuddeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  oowwnn  aa  UUSSBB  oorr  GGooooggllee  ddrriivvee  ttoo  ssaavvee  hhiiss  oorr  hheerr  wwoorrkk  aanndd  ttoo  ttrraannssffeerr  wwoorrkk  bbeettwweeeenn  sscchhooooll  aanndd  

hhoommee..  
  

SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  ddaaiillyy  iinnssppeecctt  tthheeiirr  wwoorrkkssttaattiioonn  aanndd  rreeppoorrtt  aannyy  pprroobblleemmss  ttoo  tthhee  IInnssttrruuccttoorr  bbeeffoorree  tthheeyy  ccoonnttiinnuuee..  IIff  tthheerree  iiss  aa  

pprroobblleemm  wwiitthh  aa  ssttuuddeenntt’’ss  ccoommppuutteerr  oorr  ssoommeetthhiinngg  hhaass  bbeeeenn  ddaammaaggeedd,,  tthhee  ssttuuddeenntt  mmaayy  bbee  ffiinnaanncciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  aanndd  

ccoommppuutteerr  pprriivviilleeggeess  mmaayy  aallssoo  bbee  rreevvookkeedd..  WWoorrkkssttaattiioonn  ssppaaccee  iiss  nnoott  ttoo  bbee  uusseedd  ffoorr  ssttoorraaggee  ooff  uunnaauutthhoorriizzeedd  ssooffttwwaarree,,  

iinncclluuddiinngg  ggaammeess,,  mmuussiicc  ffiilleess,,  pphhoottooss,,  nnoorr  ssyysstteemm  uuttiilliittiieess  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ccoonnssttrruueedd  aass  ppootteennttiiaallllyy  tthhrreeaatteenniinngg  ttoo  ssyysstteemm  

iinntteeggrriittyy..  TThhee  ccoosstt  ooff  rreeppaaiirriinngg  ccoommppuutteerr  eeqquuiippmmeenntt  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ccaarreelleessss  oorr  iirrrreessppoonnssiibbllee  uussee  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  

ssttuuddeenntt..  
  

TThhee  pprriivviilleeggee  ttoo  uussee  sscchhooooll  tteecchhnnoollooggyy  mmaayy  bbee  rreevvookkeedd  ppeerrmmaanneennttllyy  ffoorr  uunnaacccceeppttaabbllee  ccoonndduucctt//uussaaggee..  UUnnaacccceeppttaabbllee  

ccoonndduucctt//uussaaggee  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  

11..  AAtttteemmppttiinngg  ttoo  bbyyppaassss  oorr  bbyyppaassssiinngg  aannyy  sseeccuurriittyy  ssyysstteemmss;;  

22..  AAtttteemmppttiinngg  ttoo  iinnssttaallll,,  ddoowwnnllooaaddiinngg  ffrroomm  tthhee  IInntteerrnneett,,  oorr  rruunnnniinngg  aannyy  pprrooggrraamm  nnoott  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll;;  

33..  AAtttteemmppttiinngg  ttoo  oorr  cchhaannggiinngg  aannyy  sseettttiinnggss  ((ee..gg..  TThheemmeess,,  DDeesskkttoopp,,  SSccrreeeenn  SSaavveerr,,  AAppppeeaarraannccee,,  EEffffeeccttss,,  eettcc..))  oonn  tthhee  

wwoorrkk  ssttaattiioonnss;;  

44..  AAtttteemmppttiinngg  ttoo  oorr  ssttoorriinngg  ddaattaa  oonn  tthhee  CC  ddrriivvee  bbeeccaauussee  iitt  wwiillll  bbee  ddeelleetteedd;;  

55..  EEnnggaaggeemmeenntt  iinn  oonnlliinnee  bbllooggss  aanndd//oorr  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkss  ssuucchh  aass,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  DDeevviiaannttAArrtt,,  FFaacceebbooookk®®,,  FFrriieennddsstteerr®®,,  

IINNSS,,  IInnssttaaggrraamm,,  MMyySSppaaccee..ccoomm®®,,  PPiinntteerreesstt,,  QQQQ,,  SSnnaappCChhaatt,,  TTwwiitttteerr,,  WWeeCChhaatt,,  WWeeiibboo,,  XXaannggaa®®,,  eettcc..  AAtttteemmppttiinngg  ttoo  

vviissiitt  oorr  vviissiittiinngg  aanndd//oorr  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  IInntteerrnneett  cchhaatt  rroooommss  oorr  aannyy  oonnlliinnee  vviirrttuuaall  ccoommmmuunniittyy  aanndd  nneettwwoorrkkiinngg  ssiittee  tthhaatt  

aalllloowwss  mmeemmbbeerrss  ttoo  sseett  uupp  uunniiqquuee  ppeerrssoonnaall  pprrooffiilleess  tthhaatt  ccaann  bbee  lliinnkkeedd  ttooggeetthheerr  tthhrroouugghh  nneettwwoorrkkss  ooff  ffrriieennddss;;  

66..  UUssiinngg  sscchhooooll  rreessoouurrcceess  ttoo  ddoo  rreeccrreeaattiioonnaall  ssuurrffiinngg,,  ppllaayy  oonnlliinnee  ggaammeess,,  aacccceessss  cchhaatt  lliinneess,,  oorr  mmeessssaaggee  tthhrreeaaddss  iiss  

pprroohhiibbiitteedd;;  

77..  AAtttteemmppttiinngg  ttoo  vviissiitt,,  vviissiittiinngg,,  aatttteemmppttiinngg  ttoo  vviieeww,,  oorr  pprriinnttiinngg  ddeeffaammaattoorryy,,  ppootteennttiiaallllyy  ooffffeennssiivvee,,  iilllleeggaall  oorr  mmoorraallllyy  

oobbjjeeccttiioonnaabbllee  ssiitteess,,  mmeessssaaggeess,,  ppiiccttuurreess  oorr  mmaatteerriiaallss;;  

88..  PPllaayyiinngg  uunnaapppprroovveedd  ggaammeess,,  iinncclluuddiinngg  ddoowwnnllooaaddss  ffrroomm  tthhee  IInntteerrnneett;;  
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99..  RReevveeaalliinngg  aannyy  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  yyoouurrsseellff  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  IInnssttrruuccttoorr;;  

1100..  SSeennddiinngg  oorr  rreecceeiivviinngg  ppeerrssoonnaall  ee--mmaaiill;;  oorr  ppaassssiinngg  aalloonngg  aannyy  ee--mmaaiill  cchhaaiinn  lleetttteerrss,,  kkeeyy  llooggggeerrss  aarree  iinn  uussee;;  

1111..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  ttrreeaatt  ppeeooppllee  wwiitthh  rreessppeecctt  bbootthh  oonnlliinnee  aanndd  oofffflliinnee..  SSttuuddeennttss  sshhaallll  nnoott  sseenndd,,  rreecceeiivvee,,  ddiissppllaayy,,  oorr  ssttoorree  

tteexxtt  oorr  ggrraapphhiiccss  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  rreeaassoonnaabbllyy  ccoonnssttrruueedd  aass  aabbuussiivvee,,  aannoonnyymmoouuss,,  ffaallssee,,  hhaarraassssiinngg,,  iinnffllaammmmaattoorryy,,  

nnuuiissaannccee,,  oobbsscceennee,,  ooffffeennssiivvee,,  ppoorrnnooggrraapphhiicc,,  pprrooffaannee,,  rraacciisstt,,  rruuddee,,  tthhrreeaatteenniinngg,,  vvuullggaarr,,  oorr  ootthheerrwwiissee  iinnaapppprroopprriiaattee  

llaanngguuaaggee  aanndd  ccyybbeerr  bbuullllyyiinngg..  iiss  ffoorrbbiiddddeenn;;  

1122..  TTrreessppaassssiinngg  iinn  aannootthheerr’’ss  ffoollddeerr,,  wwoorrkk,,  oorr  ffiilleess;;  

1133..  UUssiinngg  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy’’ss  JJuuppiitteerr  eemmaaiill  oorr  nneettwwoorrkk  sseerrvviicceess  ffoorr  bbuussiinneessss  ttrraannssaaccttiioonnss  ooff  aannyy  ttyyppee;;  

1144..  UUssiinngg  tthhee  sscchhooooll  llooggooss  oorr  sseeaall  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn;;  

1155..  VViioollaattiinngg  ccooppyyrriigghhtt  llaawwss  aanndd  uussiinngg  ccooppyyrriigghhtteedd  mmaatteerriiaall  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn..  
  

AAnnyy  ssttuuddeenntt  ddaammaaggiinngg,,  ddeessttrrooyyiinngg,,  aatttteemmppttiinngg  ttoo  rreemmoovvee  oorr  rreemmoovviinngg  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy  ffrroomm  tthhee  sscchhooooll  iiss  lliiaabbllee  ffoorr  rreeppaaiirr  oorr  

rreeppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aannyy  ootthheerr  ddiisscciipplliinnaarryy  ssaannccttiioonn  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  SSttuuddeennttss  ddoo  

nnoott  hhaavvee  pprriivvaaccyy  wwhheenn  mmaakkiinngg  uussee  ooff  tthhee  ccoommppuutteerrss  aatt  sscchhooooll..  AAllll  ddiisskkss,,  UUSSBB  ddrriivveess,,  hhaarrdd  ddrriivveess,,  ffoollddeerrss,,  aanndd  ee--mmaaiill  mmaayy  

bbee  rreevviieewweedd..  
  

PPrriinnttiinngg  iiss  tthhee  ffiinnaanncciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  AAnnyy  aatttteemmpptt  ttoo  cciirrccuummvveenntt  tthhiiss  ccoosstt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssaannccttiioonnss..  
  

CCoonnddiittiioonnaall  FFaaiilluurreess  aanndd  CCoonnttiinnuuaattiioonn  iinn  CCoouurrsseess    
  

IInn  ssoommee  yyeeaarr--lloonngg  ccoouurrsseess,,  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  mmaatteerriiaall  iinn  tthhee  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  iiss  ddeeppeennddeenntt  uuppoonn  kknnoowwiinngg  tthhee  mmaatteerriiaall  

ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr..  TThheessee  ccoouurrsseess  iinncclluuddee  AAllggeebbrraa  II,,  CChheemmiissttrryy,,  oorr  MMooddeerrnn  LLaanngguuaaggeess..  IIff  aa  ssttuuddeenntt  ffaaiillss  tthhee  ffiirrsstt  

sseemmeesstteerr  ooff  oonnee  ooff  tthheessee  ccoouurrsseess,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  ssttiillll  bbee  aaddvvaanncceedd  ttoo  tthhee  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  ooff  tthhee  ccoouurrssee  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  

ttoo  rreemmaaiinn  aatt  tthhiiss  sscchhooooll  ssiinnccee  tthhee  sscchhooooll  ddooeess  nnoott  ooffffeerr  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr  ccoouurrsseess  iinn  mmiidd--yyeeaarr..  
  

AA  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr  ffaaiilluurree  iinn  oonnee  ooff  tthheessee  ccoouurrsseess  iiss  ccllaassssiiffiieedd  aass  aa  ccoonnddiittiioonnaall  ffaaiilluurree  uunnttiill  tthhee  ssttuuddeenntt  rreecceeiivveess  aa  ffiinnaall  ggrraaddee  

ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr..  IIff  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoo  eeaarrnneedd  aa  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr  FF  iinn  AAllggeebbrraa  II,,  CChheemmiissttrryy,,  oorr  MMooddeerrnn  LLaanngguuaaggeess,,  eeaarrnnss  

aa  ggrraaddee  ooff  CC  oorr  bbeetttteerr  ffoorr  tthhee  ffiinnaall  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  ggrraaddee,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  nnoott  nneeeedd  ttoo  rreemmeeddyy  tthhee  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr  FF  

bbeeccaauussee  bbyy  ssaattiissffaaccttoorriillyy  ppaassssiinngg  tthhee  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  wwiitthh  aa  ffiinnaall  ggrraaddee  ooff  CC  tthhee  ssttuuddeenntt  hhaass  ddeemmoonnssttrraatteedd  aa  ssuuffffiicciieenntt  

kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  pprreesseenntteedd  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr..  
  

TThhee  ssttuuddeenntt  mmaayy,,  hhoowweevveerr,,  ssttiillll  wwaanntt  ttoo  aatttteenndd  SSuummmmeerr  SScchhooooll  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  GGPPAA  bbeeccaauussee  tthhee  FF  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  

sseemmeesstteerr  wwiillll  ssttiillll  rreemmaaiinn  oonn  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  rreeccoorrdd..  RReeggaarrddlleessss,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  ffuullll  ccrreeddiitt  ffoorr  ffuullffiilllliinngg  tthhee  

ssuubbjjeecctt  rreeqquuiirreemmeenntt..  CCaalliiffoorrnniiaa  SSttaattee  UUnniivveerrssiittyy  wwiillll  aallssoo  aacccceepptt  tthhee  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  ffiinnaall  ggrraaddee  ooff  CC  aass  ffuullffiilllliinngg  tthhee  ffuullll  

yyeeaarr  ssuubbjjeecctt  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  aaddmmiissssiioonnss  iinn  tthhee  aaccaaddeemmiicc  ccoouurrsseess  ssppeecciiffiieedd  aabboovvee..  
  

DD  oorr  FF  GGrraaddee  IInnffoorrmmaattiioonn  
    

GGrraaddeess  ooff  DD  aanndd  FF  aarree  nnoott  aacccceeppttaabbllee  oorr  uusseeffuull..  SSiinnccee  aa  DD  iiss  nnoott  aann  aacccceeppttaabbllee  ggrraaddee  ffoorr  eennttrraannccee  ttoo  hhiigghh  sscchhooooll  oorr  aa  

uunniivveerrssiittyy  oorr  ccoolllleeggee,,  ssttuuddeennttss  wwiitthh  aa  ggrraaddee  ooff  DD  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aatttteenndd  SSuummmmeerr  SScchhooooll  ttoo  rreeppeeaatt  tthhee  ssuubbjjeecctt..  NNoo  

ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  rreeaaddmmiitttteedd  wwiitthh  aann  FF  ffoorr  aa  sseemmeesstteerr  ggrraaddee  iinn  aannyy  ssuubbjjeecctt  rreecceeiivveedd  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  SSeemmeesstteerr  FF  

ggrraaddeess  mmuusstt  bbee  mmaaddee  uupp  bbyy  aatttteennddaannccee  aatt  aann  aapppprroovveedd  SSuummmmeerr  SScchhooooll..    
  

DD  GGrraaddeess  aanndd  SSuummmmeerr  SScchhooooll    
  

DD  ggrraaddeess  iinnddiiccaattee  wwoorrkk  tthhaatt  sshhoowwss  aa  ddeeffiicciieennccyy  iinn  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ccoouurrssee  mmaatteerriiaall  rreeqquuiirriinngg  rreemmeeddiiaattiioonn..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  

mmaakkee  uupp  iinn  SSuummmmeerr  SScchhooooll  aannyy  DD  ggrraaddeess  iinn  EEnngglliisshh,,  MMaatthheemmaattiiccss,,  SScciieennccee,,  MMooddeerrnn  LLaanngguuaaggee  oorr  VViissuuaall  aanndd  PPeerrffoorrmmiinngg  

AArrttss  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreemmaaiinn  eelliiggiibbllee  ffoorr  hhiigghh  sscchhooooll  oorr  ffoouurr--yyeeaarr  ccoolllleeggee//uunniivveerrssiittyy  aacccceeppttaanncceess..  
  

EEaarrnniinngg  aa  DDiipplloommaa  
    

TToo  eeaarrnn  aa  ddiipplloommaa  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy,,  aallll  rreeqquuiirreedd  aanndd  eelleeccttiivvee  ccoouurrsseess  mmuusstt  bbee  ppaasssseedd  aanndd  tthhee  mmiinniimmuumm  

nnuummbbeerr  ooff  ggrraadduuaattiioonn  uunniittss  eeaarrnneedd..  AAllll  sscchhooooll  aaccccoouunnttss,,  iinncclluuddiinngg  ffiinnaanncciiaall,,  mmuusstt  bbee  cclleeaarreedd  bbeeffoorree  aa  ddiipplloommaa  iiss  iissssuueedd  ttoo  

aa  ssttuuddeenntt..  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  mmaakkee  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  oonn  ssttuuddeennttss  wwiisshhiinngg  ttoo  ggrraadduuaattee  ffrroomm  AArrrrooyyoo  

PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  
  

EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  DDeevveellooppmmeenntt  ((EELLDD))  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ooffffeerrss  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  wwhhoossee  ffiirrsstt  llaanngguuaaggee  iiss  nnoott  EEnngglliisshh  iinn  ggrraaddeess  66  tthhrroouugghh  1122  aa  

ccoommpprreehheennssiivvee  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraamm  ttoo  bbuuiilldd  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee  pprrooffiicciieennccyy  aanndd  aaccaaddeemmiicc  ccoonntteenntt  kknnoowwlleeddggee  wwiitthhiinn  aallll  

ddeeppaarrttmmeennttss..  
  

TThhee  sscchhooooll  ddooeess  nnoott  ooffffeerr  EESSLL  ccoouurrsseess..  CCoouurrsseess  mmaarrkkeedd  wwiitthh  EELLDD  mmaakkee  uussee  ooff  tthhee  ssaammee  UUCC  aapppprroovveedd  ccuurrrriiccuulluumm  wwhhiicchh  

hhaass  bbeeeenn  mmooddiiffiieedd  ffoorr  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ssttuuddeenntt  ttoo  iimmpprroovvee  EEnngglliisshh  pprrooffiicciieennccyy  wwhhiillee  lleeaarrnniinngg  tthhee  ggeenneerraall  ccoouurrssee  ccoonntteenntt  

tthhrroouugghh  eexxttrraa  iinnssttrruuccttiioonn..  
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TThhee  EELLDD  CCoouurrsseess  aarree  RReeaaddiinngg  aanndd  VVooccaabbuullaarryy,,  EELLDD  II,,  EELLDD  IIII,,  aanndd  EELLDD  IIIIII  tthhaatt  aarree  ooffffeerreedd  ttoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss..  TThhee  

ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  rreeccooggnniizzeess  tthhaatt  llaanngguuaaggee  mmooddaalliittiieess  ((ssppeeaakkiinngg,,  lliisstteenniinngg,,  rreeaaddiinngg,,  aanndd  wwrriittiinngg))  

ddeevveelloopp  iinntteerrddeeppeennddeennttllyy  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  sshhoouulldd  bbee  iinntteeggrraatteedd  ttoo  pprroommoottee  sskkiillll  ddeevveellooppmmeenntt..  TThheessee  ccoouurrssee  aarree  ttaauugghhtt  

dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy,,  iinn  TThhee  AAfftteerr  SScchhooooll  PPrrooggrraamm,,  aanndd  mmaayy  aallssoo  bbee  ttaauugghhtt  iinn  tthhee  SSuummmmeerr  SSeessssiioonn..    
  

EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  IImmmmeerrssiioonn  
    

IInntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssppeeaakk  EEnngglliisshh  aatt  aallll  ttiimmeess  wwhhiillee  aatt  sscchhooooll  aanndd  oonn  ccaammppuuss  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  
eennrroollllmmeenntt  iinn  MMooddeerrnn  LLaanngguuaaggee  ccoouurrsseess..  TThhee  llaanngguuaaggee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  iinnssttrruuccttiioonn  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  

ttoottaallllyy  iinn  EEnngglliisshh  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  MMooddeerrnn  LLaanngguuaaggee  ccllaasssseess  wwhhiicchh  aarree  ttaauugghhtt  iinn  tthhee  ttaarrggeett  llaanngguuaaggee..  
  

EExxtteennddeedd  TTiimmee  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  
    

IInn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  eennssuurree  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  aanndd  mmoonniittoorr  tthhee  pprroocceessss  iinn  wwhhiicchh  ssttuuddeennttss  rreecceeiivvee  rreeccoommmmeennddeedd  ssppeecciiaall  

aaccccoommmmooddaattiioonnss,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  rreeqquuiirree  ssppeecciiffiicc  tteessttiinngg  aanndd  ddaatteess  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  tthheessee  tteessttss  hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn..  TThhee  

ffoolllloowwiinngg  iiss  aa  lliisstt  ooff  ppssyycchhooeedduuccaattiioonnaall  eevvaalluuaattiioonnss  tthhaatt  ssttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  hhaavvee  aass  wweellll  aass  ssoommee  ootthheerr  gguuiiddeelliinneess  iinn  

oorrddeerr  ttoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  eexxtteennddeedd  ttiimmee  oonn  sseemmeesstteerr  ffiinnaallss::  
  

11..  TThhee  ddooccuummeennttaattiioonn  oorr  tteessttiinngg  nneeeeddss  ttoo  bbee  33  yyeeaarrss  ccuurrrreenntt  aanndd  oonn  ffiillee  iinn  tthhee  RReeggiissttrraarr’’ss  OOffffiiccee..  
  

22..  EEvvaalluuaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aa  lliicceennsseedd  eedduuccaattiioonnaall  ppssyycchhoollooggiisstt..  
  

33..  TThhee  bbaatttteerryy  aaddmmiinniisstteerreedd  mmuusstt  iinncclluuddee  aatt  lleeaasstt  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnssttrruummeennttss::  
  

aa..  WWeecchhsslleerr  IInntteelllliiggeennccee  SSccaallee  ffoorr  CChhiillddrreenn  IIIIII  oorr  aa  WWeecchhsslleerr  AAdduulltt  IInntteelllliiggeennccee  SSccaallee--RReevviisseedd..  
  

bb..  AA  ssttaannddaarrddiizzeedd  mmeeaassuurree  ooff  AAcchhiieevveemmeenntt  ssuucchh  aass  WWooooddccoocckk--  JJoohhnnssoonn  PPssyycchhooeedduuccaattiioonnaall  BBaatttteerryy--  RReevviisseedd,,  

            PPeeaabbooddyy  IInnddiivviidduuaall  AAcchhiieevveemmeenntt  TTeesstt  BBaatttteerryy,,  WWeecchhsslleerr  IInnddiivviidduuaall  AAcchhiieevveemmeenntt  TTeesstt  BBaatttteerryy,,  KKaauuffmmaann    

            AAcchhiieevveemmeenntt  BBaatttteerryy..  
  

cc..  MMeeaassuurree  ooff  pprroocceessssiinngg  ccaappaabbiilliittiieess  ssuucchh  aass  tthhee  DDeettrrooiitt  TTeesstt  ooff  LLeeaarrnniinngg  AAppttiittuuddee  oorr  tthhee  SSlliinnggeerrllaanndd  oorr  WWooooddccoocckk    

            JJoohhnnssoonn  PPssyycchhooeedduuccaattiioonnaall  BBaatttteerryy--RReevviisseedd..  
  

44..  TThhee  aasssseessssmmeenntt  mmuusstt  bbee  iinn  wwrriittiinngg,,  rreeppoorrtt  tthhee  SSttaannddaarrddiizzeedd  SSccoorreess  aacchhiieevveedd  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  tteessttss,,  ssttaattee  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  

ddiiaaggnnoossiiss  aanndd  tthhee  ddaattaa,,  wwhhiicchh  ssuuppppoorrttss  tthhee  cclliinniicciiaann’’ss  ddiiaaggnnoossiiss..  
  

SSttuuddeennttss  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ttaakkee  tthheeiirr  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  wwiitthh  eexxtteennddeedd  ttiimmee  uunnlleessss  tthheeyy  hhaavvee  tthhee  aabboovvee--ssppeecciiffiieedd  

ddooccuummeennttaattiioonn,,  33  yyeeaarrss  ccuurrrreenntt,,  aanndd  oonn  ffiillee  iinn  tthhee  RReeggiissttrraarr’’ss  OOffffiiccee..  
  

GGrraadduuaattiioonn  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  
    

GGrraadduuaattiioonn  cceerreemmoonniieess  mmaarrkk  tthhee  ccuullmmiinnaattiioonn  ooff  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll  oorr  MMiiddddllee  SScchhooooll  oorr  HHiigghh  SScchhooooll  aacchhiieevveemmeenntt..  

PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ggrraadduuaattiioonn  aaccttiivviittiieess  iiss  aa  pprriivviilleeggee  eexxtteennddeedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ttoo  ddeesseerrvviinngg  ssttuuddeennttss..  EEaacchh  ssttuuddeenntt  mmuusstt  ggeett  

wwrriitttteenn  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  PPrriinncciippaall  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  ggrraadduuaattiioonn  cceerreemmoonniieess..  AAllll  ggrraadduuaatteess  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  tthhee  

ggrraadduuaattiioonn  ffeeee  rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthheeyy  aarree  mmaarrcchhiinngg..  
  

HHoommeewwoorrkk,,  DDaaiillyy  SSttuuddyy  aanndd  tthhee  OOrrggaanniizzeedd  NNootteebbooookk  
    

HHoommeewwoorrkk  iiss  aann  eesssseennttiiaall  ccoommppoonneenntt  ooff  tthhee  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss..  SSttuuddyy,,  wwrriitttteenn  wwoorrkk,,  oorr  pprroojjeeccttss  wwiillll  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  rreeiinnffoorrccee  

ccoouurrssee  ccoonntteenntt..  SSttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  hhoommeewwoorrkk  iinn  aa  qquuaalliittyy  mmaannnneerr  aanndd  ttoo  ssuubbmmiitt  iitt  ttoo  tthheeiirr  tteeaacchheerrss  bbyy  

tthhee  aassssiiggnneedd  ddeeaaddlliinneess..  HHoommeewwoorrkk  aanndd  ddaaiillyy  ssttuuddyy  ccaann  oonnllyy  bbee  aa  bbeenneeffiitt  wwiitthh  tthhee  aassssiissttaannccee  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  

ppaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss..  
  

TToo  aassssiisstt  ssttuuddeennttss  wwiitthh  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  ttiimmee  mmaannaaggeemmeenntt,,  eeaacchh  ssttuuddeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppuurrcchhaassee  aa  33--rriinngg  bbiinnddeerr  wwiitthh  

sseeccttiioonn  ddiivviiddeerrss  aass  lliisstteedd  oonn  tthhee  SSuuppppllyy  LLiisstt..  TThhee  rreeqquuiirreedd  nnootteebbooookk//ppoorrttffoolliioo  iiss  ttoo  bbee  kkeepptt  cclleeaann  aanndd  ddeevvooiidd  ooff  ddrraawwiinnggss  oorr  

ttaaggss..  IItt  iiss  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ffaaccuullttyy..  
  

SSttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  cchheecckk  tthheeiirr  aassssiiggnnmmeennttss  aanndd  pprroojjeeccttss  iinn  JJuuppiitteerr  ddaaiillyy..  PPoooorr  ggrraaddeess  ccaann  eeaassiillyy  bbee  tthhee  rreessuulltt  ooff  lliittttllee  

oorr  nnoo  hhoommee  ssttuuddyy..    
  

PPaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  aarree  ttoo  cchheecckk  tthheeiirr  ssttuuddeenntt’’ss  JJuuppiitteerr  aaccccoouunntt  ddaaiillyy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aassssiiggnnmmeennttss  aarree  mmoonniittoorreedd  wwiitthh  tthhee  

ccoommpplleettiioonn  ooff  aassssiiggnnmmeennttss  nniigghhttllyy..  
  

PPaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  ooff  ssttuuddeennttss  oonn  AAccaaddeemmiicc  PPrroobbaattiioonn  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  aatt  hhoommee  aanndd//oorr  hhiirree  aa  ttuuttoorr  

ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aassssiiggnnmmeennttss  aarree  ccoommpplleetteedd  iinn  aa  qquuaalliittyy  mmaannnneerr  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  dduuee  ddaattee..  
  

HHoommee  SSttuuddyy  oorr  TThhee  AAfftteerrnnoooonn  SScchhooooll  PPrrooggrraamm  
    

AA  ssttuuddeenntt  mmaayy  bbee  ppllaacceedd  oonn  aa  HHoommee  SSttuuddyy  PPrrooggrraamm  oorr  iinn  TThhee  AAfftteerrnnoooonn  SScchhooooll  PPrrooggrraamm  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt  rreeqquuiirreess  ssppeecciiaall  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  oorr  ccaassttss  ddiissccrreeddiitt  oonn  tthhee  aaccaaddeemmyy,,  ddiissrruuppttss  tthhee  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg,,  oorr  iiff,,  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  iitt  iiss  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  sscchhooooll..  
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HHoonnoorr  RRoollll  
    

AAllll  ““hhoonnoorrss””  aarree  bbaasseedd  oonn  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  GGrraaddee  PPooiinntt  AAvveerraaggee  ((GGPPAA))..  FFiirrsstt  HHoonnoorrss  iiss  aa  GGPPAA  ooff  33..5500  ttoo  44..0000  aanndd  SSeeccoonndd  

HHoonnoorrss  iiss  aa  GGPPAA  ooff  33..0000  ttoo  33..4499..  
  

MMiidd--TTeerrmm  aanndd  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  
  

EExxaammiinnaattiioonnss  aarree  aann  iimmppoorrttaanntt  ttooooll  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  aa  ssttuuddeenntt  hhaass  aacchhiieevveedd  ssuucccceessss  iinn  tteerrmmss  ooff  ccoouurrssee  

oobbjjeeccttiivveess..  EExxaammiinnaattiioonnss  aarree  wweeiigghhtteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  iinnddiivviidduuaall  ddeeppaarrttmmeenntt  ppoolliiccyy..  SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  mmaayy  rreepprreesseenntt  

uupp  ttoo  1155%%  ooff  tthhee  sseemmeesstteerr  ggrraaddee..  NNoo  mmaakkee--uupp  eexxaammiinnaattiioonnss  wwiillll  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  uunneexxccuusseedd  aabbsseennccee..  IItt  

iiss  iimmppeerraattiivvee  tthhaatt  aallll  ffiinnaanncciiaall  oobblliiggaattiioonnss  bbee  ffuullffiilllleedd  iinn  oorrddeerr  ffoorr  ssttuuddeennttss  ttoo  ssiitt  ffoorr  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  

aarree  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  eexxaammiinnaattiioonnss  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  rreeaassoonnss  mmaayy  mmaakkee  uupp  eexxaammiinnaattiioonnss  oonnllyy  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn..  
  

MMiissssiinngg  MMiidd--TTeerrmm  oorr  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  
  

AAllll  eexxaammiinnaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  aatt  tthhee  rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  ttiimmeess..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  mmiissss  aa  rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  sseemmeesstteerr  

eexxaamm  wwiitthhoouutt  aann  eexxccuusseedd  aabbsseennccee  mmaayy  rreecceeiivvee  aann  FF  ggrraaddee  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn..  IIff  ffoorr  ssoommee  rreeaassoonn  aa  ssttuuddeenntt  mmuusstt  mmiissss  

aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  mmuusstt  ssuubbmmiitt  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  aatt  lleeaasstt  oonnee  wweeeekk  pprriioorr  ttoo  tthhee  eexxaamm  ddaattee  ttoo  tthhee  DDeeaann  

ooff  SSttuuddiieess  ttoo  rreesscchheedduullee  tthhee  eexxaammss..  HHee  wwiillll  rreevviieeww  tthhee  rreeqquueesstt  aanndd  ccoonnssuulltt  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  tteeaacchheerr((ss))  bbeeffoorree  mmaakkiinngg  aa  

ffiinnaall  ddeecciissiioonn..  TTeeaacchheerrss  mmaayy  nnoott  rreesscchheedduullee  ffiinnaall  eexxaammiinnaattiioonnss  wwiitthhoouutt  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aapppprroovvaall..  
  

NNaattiioonnaall  HHoonnoorr  SSoocciieettyy  ((NNHHSS))    
  

NNaattiioonnaall  HHoonnoorr  SSoocciieettyy  mmeemmbbeerrsshhiipp  iiss  rreeccooggnniizzeedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  SSttuuddeennttss  iinn  ggrraaddeess  1100  tthhrroouugghh  1122  aappppllyy  

ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  OOccttoobbeerr..  MMeemmbbeerrss  aarree  sseelleecctteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  ccoommpplleetteedd  aapppplliiccaattiioonn..  RReeqquuiirreemmeennttss  iinncclluuddee  aa  

mmiinniimmuumm  GGPPAA  ooff  33..00,,  iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  aatt  lleeaasstt  22  ccoo--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess,,  vveerriiffiieedd  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee  

pprroojjeeccttss  aanndd  hhoouurrss,,  aanndd  eevviiddeennccee  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  aabbiilliittyy  aanndd  ooff  ppeerrssoonnaall  iinntteeggrriittyy..  MMeeeettiinngg  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeennttss  ddooeess  

nnoott  gguuaarraanntteeee  NNHHSS  mmeemmbbeerrsshhiipp..  
  

OOnnccee  sseelleecctteedd,,  ssttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aallll  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee  pprroojjeeccttss  bbyy  NNHHSS  aanndd  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  

TThhee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  sseelleeccttiioonn  aarree  bbaasseedd  uuppoonn  aa  ccaannddiiddaattee’’ss  oouuttssttaannddiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  sscchhoollaarrsshhiipp,,  sseerrvviiccee,,  

lleeaaddeerrsshhiipp,,  aanndd  cchhaarraacctteerr..  
  

NNaattiioonnaall  TTeessttiinngg  PPrrooggrraamm    
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ssuuppppoorrttss  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ccaarreeeerr  ppllaannnniinngg  aalliiggnneedd  wwiitthh  oouurr  SScchhoooollwwiiddee  LLeeaarrnneerr  OOuuttccoommeess..  

IInnccoommiinngg  ffrreesshhmmeenn  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ttaakkee  tthhee  HHSSPPTT  aasssseessssmmeenntt  bbeeffoorree  aacccceeppttaannccee..  TThhiiss  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  uusseedd  ffoorr  

ddiiaaggnnoossttiicc  ppuurrppoosseess  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ppllaacceemmeenntt  iinn  tthhee  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraamm..  AASSPPIIRREE,,  PPSSAATT//NNMMSSQQTT,,  aanndd  SSAATT  eexxaammiinnaattiioonn  

pprreeppaarraattiioonn  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  pprreeppaarraattoorryy  ccuurrrriiccuulluumm..  AAddddiittiioonnaall  tteesstt  pprreepp  wwoorrkksshhooppss  aarree  aavvaaiillaabbllee..  WWee  ccoonncceennttrraattee  oonn  

tthhee  sskkiillllss  ccrriittiiccaall  ffoorr  ggoooodd  tteesstt  ppeerrffoorrmmaannccee::  tteesstt--ttaakkiinngg  tteecchhnniiqquueess,,  ttiimmeessaavviinngg  mmeetthhooddss,,  llooggiiccaall  rreeaassoonniinngg,,  vveerrbbaall  aabbiilliittyy,,  

aanndd  mmaatthh  ccoommppeetteennccee..  FFrreesshhmmeenn  aanndd  SSoopphhoommoorreess  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  tthhee  AASSPPIIRREE  aasssseessssmmeenntt..  JJuunniioorrss  aarree  aaddmmiinniisstteerreedd  

tthhee  PPSSAATT//NNMMSSQQ  aass  pprreeppaarraattiioonn  ffoorr  tthhee  SSAATT  rreeqquuiirreedd  ffoorr  eennttrraannccee  bbyy  mmoosstt  ccoolllleeggeess  aanndd  uunniivveerrssiittiieess..  RReessuullttss  ooff  tthhiiss  tteesstt  

ddeetteerrmmiinneess  ppllaacceemmeenntt  iinn  tthhee  NNaattiioonnaall  MMeerriitt  SScchhoollaarrsshhiipp  PPrrooggrraamm..  
  

JJuunniioorrss  aanndd  sseenniioorrss  wwhhoo  aarree  ppllaannnniinngg  ttoo  aappppllyy  ttoo  ffoouurr--yyeeaarr  ccoolllleeggeess  mmuusstt  hhaavvee  ttaakkeenn  tthhee  SSAATT  oorr  tthhee  AACCTT  bbyy  tthhee  eenndd  ooff  

tthheeiirr  jjuunniioorr  yyeeaarr  oorr  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthheeiirr  sseenniioorr  yyeeaarr..  SSoommee  ccoolllleeggeess  rreeqquuiirree  tthhee  SSAATT  IIII..  OOnnlliinnee  tteesstt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

rreeggiissttrraattiioonn  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  wwwwww..ccoolllleeggeebbooaarrdd..ccoomm..  
  

PPaarreenntt--TTeeaacchheerr  CCoonnffeerreenncceess  
    

PPaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  aarree  aaddvviisseedd  ttoo  ccoonnssuulltt  tthhee  tteeaacchheerr  wwhheenn  tthhee  nneeeedd  aarriisseess..  AAppppooiinnttmmeennttss  mmaayy  bbee  mmaaddee  bbyy  

tteelleepphhoonniinngg  tthhee  sscchhooooll  oorr  eemmaaiilliinngg  tthhee  tteeaacchheerr  ddiirreeccttllyy..  AAllll  ppaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  tteeaacchheerrss  

aass  nneeeeddeedd..  
  

PPaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  ooff  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoo  rreecceeiivvee  aa  DD  oorr  FF  ggrraaddee  iinn  tthhee  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  mmaayy  aatttteenndd  aa  ccoonnffeerreennccee  wwiitthh  tthhee  

ssttuuddeenntt’’ss  tteeaacchheerr  aanndd  bbrriinngg  tthhee  oorrggaanniizzeedd  nnootteebbooookk  ((33--rriinngg  bbiinnddeerr))  wwiitthh  sseeccttiioonn  ddiivviiddeerrss  aanndd  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  wwoorrkk..  

PPaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  aanndd  oouurr  ffaaccuullttyy  aarree  ppaarrttnneerrss  iinn  aa  ccoollllaabboorraattiivvee  pprroocceessss  wwhhiicchh  ssttrriivveess  ttoo  pprroovviiddee  aann  eennrriicchhiinngg  

eedduuccaattiioonnaall  eexxppeerriieennccee..  
  

TThhee  aaccttiivvee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  ppaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  wwiitthh  tthheeiirr  ssttuuddeenntt  iiss  aann  eesssseennttiiaall  ccoommppoonneenntt  ooff  oouurr  eedduuccaattiioonnaall  ppaarrttnneerrsshhiipp  

aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  
  

PPeerrssoonnaall  CCoouunnsseelliinngg  
  

PPeerrssoonnaall  ccoouunnsseelliinngg  iiss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  aassssiisstt  ssttuuddeennttss  aanndd  tthheeiirr  ppaarreennttss  eelliimmiinnaattee  tthhee  bbaarrrriieerrss  tthhaatt  

iimmppaacctt  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm..  TThhee  ccoouunnsseelliinngg  pprrooggrraamm’’ss  ggooaall  iiss  ttoo  aassssiisstt  tteeaacchheerrss  aanndd  ppaarreennttss  iinn  iinnccrreeaassiinngg  
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ssttuuddeenntt  ppeerrffoorrmmaannccee,,  ssuuppppoorrttiinngg  ppoossiittiivvee  bbeehhaavviioorraall  cchhaannggee,,  iinnssttiilllliinngg  ssoocciiaall  aanndd  eemmoottiioonnaall  ssttaabbiilliittyy,,  aanndd  iinnccrreeaassiinngg  

ppaarreennttaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    
  

PPllaaggiiaarriissmm::  AAccaaddeemmiicc  DDiisshhoonneessttyy  
    

PPllaaggiiaarriissmm  iiss  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  ddiiccttiioonnaarryy  aass  ""ttaakkiinngg  iiddeeaass  oorr  wwrriittiinnggss  ffrroomm  aannootthheerr  ppeerrssoonn  aanndd  ooffffeerriinngg  tthheemm  aass  yyoouurr  oowwnn..""  

CCrreeddiitt  mmuusstt  aallwwaayyss  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  ccrreeaatteedd  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt,,  aarrttiiccllee  oorr  tthhee  iiddeeaa..  TThhee  ssttuuddeenntt  wwhhoo  lleeaaddss  rreeaaddeerrss  

ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  wwhhaatt  tthheeyy  aarree  rreeaaddiinngg  iiss  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  oorriiggiinnaall  wwoorrkk  wwhheenn  iitt  iiss  nnoott,,  iiss  gguuiillttyy  ooff  ppllaaggiiaarriissmm..  CCuuttttiinngg  aanndd  

ppaassttiinngg  iiddeeaass  iinnttoo  aa  ssttuuddeenntt’’ss  oowwnn  ddooccuummeenntt  iiss  nnoott  aacccceeppttaabbllee  wwiitthhoouutt  tthhee  MMLLAA  ssttyyllee  ooff  ddooccuummeennttaattiioonn..  WWhheenn  uussiinngg  

ssoommeeoonnee  eellssee''ss  wwoorrkk,,  ssttuuddeennttss  mmuusstt  ggiivvee  ccrreeddiitt  ttoo  tthhee  aauutthhoorr..  
  

PPrrooggrreessss  RReeppoorrttss  aanndd  RReeppoorrtt  CCaarrddss  
    

PPrrooggrreessss  RReeppoorrttss  aarree  eemmaaiilleedd  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ppaarreennttss  aanndd  hhoosstt  ppaarreennttss  aafftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ffoouurrtthh  wweeeekk  ooff  eeaacchh  

qquuaarrtteerr..  NNoo  PPrrooggrreessss  RReeppoorrttss  wwiillll  bbee  iissssuueedd  tthhee  llaasstt  wweeeekk  ooff  aa  ggrraaddiinngg  ppeerriioodd..  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ggrraaddeess  aarree  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  

ssttuuddeenntt’’ss  ppeerrmmaanneenntt  rreeccoorrdd..  
  

RReeppoorrtt  CCaarrddss  aarree  eemmaaiilleedd  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ppaarreennttss  aanndd  hhoosstt  ppaarreennttss  aafftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  eeaacchh  qquuaarrtteerr..  RReeppoorrtt  CCaarrdd  aanndd  

SSuummmmeerr  SScchhooooll  ggrraaddeess  aarree  rreeccoorrddeedd  oonn  tthhee  ppeerrmmaanneenntt  TTrraannssccrriipptt..  
  

PPrroommoottiioonn  ooff  SSttuuddeennttss  
    

OOnnllyy  tthhoossee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  ddeemmoonnssttrraattee  aaccaaddeemmiicc  ccoommppeetteennccyy  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  eelliiggiibbllee  ffoorr  pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  nneexxtt  ggrraaddee  

lleevveell..  AAccaaddeemmiicc  ccoommppeetteennccyy  iiss  iinnddiiccaatteedd  bbyy  uussee  ooff  sseemmeesstteerr  ccoouurrssee  ggrraaddeess  aanndd  bbyy  aaddmmiinniissttrraattiioonn  oobbsseerrvvaattiioonnss  aanndd  

jjuuddggmmeennttss..  
  

AA  ssttuuddeenntt  mmuusstt  ppaassss  eevveerryy  ccoouurrssee  ttaakkeenn  iinn  aa  ggiivveenn  yyeeaarr  ttoo  bbee  pprroommootteedd  ttoo  tthhee  nneexxtt  ggrraaddee  lleevveell..  EEvveerryy  ffaaiilluurree  aanndd  mmoosstt  DD  

ggrraaddeess  mmuusstt  bbee  ppaasssseedd  iinn  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  SSuummmmeerr  SScchhooooll  wwhhiicchh  ffoolllloowwss  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  iinn  

wwhhiicchh  tthhee  ffaaiilluurree  oorr  DD  ggrraaddee  iiss  rreecceeiivveedd  oorr  aafftteerr  tthhee  ssttuuddeenntt  eennrroollllss  iinn  tthhee  AAccaaddeemmyy..  
  

NNoo  ssttuuddeenntt  mmaayy  ccaarrrryy  aa  ffaaiilluurree  ffrroomm  oonnee  yyeeaarr  ttoo  tthhee  nneexxtt  ffrroomm  aa  pprreevviioouuss  sscchhooooll  oorr  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  AAllll  FF  

ggrraaddeess  oonn  aa  ttrraannssccrriipptt  mmuusstt  bbee  mmaaddee  uupp  bbeeffoorree  aa  ddiipplloommaa  wwiillll  bbee  iissssuueedd..  SSuummmmeerr  SScchhooooll  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  nneeeedd  

ttoo  ppaassss  aa  ccoouurrssee  ffoorr  pprroommoottiioonn,,  ttoo  rreemmeeddiiaattee  aa  DD  oorr  FF  ggrraaddee  aanndd  ttoo  ccoommpplleettee  mmiissssiinngg  GGrraadduuaattiioonn  RReeqquuiirreemmeennttss..  SSttuuddeennttss  

aarree  oonnllyy  eelliiggiibbllee  ttoo  rreeggiisstteerr  uupp  ttoo  33  ccoouurrsseess  iinn  SSuummmmeerr  SScchhooooll..  IIff  aa  ssttuuddeenntt  ffaaiillss  44  oorr  mmoorree  ccoouurrsseess,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  

rreeqquuiirreedd  ttoo  eennrroollll  iinn  TThhee  AAfftteerr  SScchhooooll  PPrrooggrraamm  aatt  tthhee  ssaammee  ttuuiittiioonn  pprriiccee  aass  SSuummmmeerr  SScchhooooll..  
  

AAnnyy  ssttuuddeenntt  wwhhoo  hhaass  33  oorr  mmoorree  FF  ggrraaddeess  oonn  hhiiss  //hheerr  ttrraannssccrriippttss  tthhaatt  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  mmaaddee  uupp  wwiillll  nnoott  wwaallkk  iinn  tthhee  

CCoommmmeenncceemmeenntt  EExxeerrcciisseess..  HHee//sshhee  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  ddiipplloommaa  oonnllyy  wwhheenn  tthhee  FF  ggrraaddeess  aarree  mmaaddee  uupp  aanndd  aann  ooffffiicciiaall  ttrraannssccrriipptt  

ffrroomm  aannootthheerr  sscchhooooll  hhaass  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd..  
  

RReennttiinngg  RReeqquuiirreedd  BBooookkss  
    

WWiitthh  aa  ffeeww  eexxcceeppttiioonnss,,  ssttuuddeennttss  rreenntt  bbooookkss  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  oorr  aatt  tthhee  

ttiimmee  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorr  ssttuuddeennttss  wwhhoo  eennrroollll  aafftteerr  tthhee  qquuaarrtteerr  bbeeggiinnss,,  eeaacchh  ssttuuddeenntt  mmuusstt  rreenntt  aa  ccoommpplleettee  sseett  ooff  bbooookkss  ffoorr  aallll  

ccoouurrsseess  ffoorr  eeaacchh  qquuaarrtteerr..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  uussee  tthheeiirr  oowwnn  bbooookkss  aanndd  bbooookkss  mmaayy  nnoott  bbee  sshhaarreedd  wwiitthh  ootthheerr  ssttuuddeennttss..  FFoorr  

ssaaffeettyy  aanndd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ppuurrppoosseess,,  eeaacchh  ssttuuddeenntt  iiss  ttoo  hhaavvee  hhiiss//hheerr  nnaammee  wwrriitttteenn  iinn  iinnkk  iinn  eeaacchh  bbooookk..  TThhee  sscchhooooll  bbeelliieevveess  

tthhaatt  wwhheenn  bbooookk  aassssiiggnnmmeennttss  aarree  ggiivveenn,,  tthhee  eennttiirree  bbooookk  sshhoouulldd  bbee  rreeaadd..  PPuubblliisshheedd  ssttuuddyy  gguuiiddeess  eeiitthheerr  ppaappeerr  oorr  eelleeccttrroonniicc  

oorr  nnootteess  aarree  nnoott  ttoo  bbee  ssuubbssttiittuutteedd  ffoorr  rreeaaddiinngg  aassssiiggnnmmeennttss..  
  

TTeexxttbbooookkss  aarree  ttoo  bbee  rreettuurrnneedd  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn..  OOnnccee  tthhee  ffiinnaall  MMaayy  ddeeaaddlliinnee  ppaasssseess,,  ssttuuddeennttss  aanndd  ppaarreennttss  wwiillll  bbee  bbiilllleedd  

ffoorr  tthhee  uunnrreettuurrnneedd  bbooookkss..  TThheerree  aarree  nnoo  eexxcceeppttiioonnss..  
  

BBooookkss,,  tthhee  rreeqquuiirreedd  33--rriinngg  bbiinnddeerr  wwiitthh  sseeccttiioonn  ddiivviiddeerrss,,  eettcc..  sshhoouulldd  bbee  ssttoorreedd  aanndd  lloocckkeedd  iinn  tthhee  ssttuuddeenntt  aassssiiggnneedd  lloocckkeerr..  

BBooookkss  oorr  ppeerrssoonnaall  bbeelloonnggiinnggss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  lleefftt  uunnaatttteennddeedd  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  nnoott  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreeppllaacceemmeenntt  ooff  lloosstt,,  ssttoolleenn  oorr  ddaammaaggeedd  bbooookkss  oorr  ppeerrssoonnaall  bbeelloonnggiinnggss..  
  

SSAATT  aanndd  SSAATT  SSuubbjjeecctt  TTeessttss  
    

IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  aanndd  ssttuuddeenntt  ttoo  ssiiggnn  uupp  aanndd  rreeggiisstteerr  ttoo  ttaakkee  tthhee  SSAATT  aatt  

hhttttppss::////ssaatt..ccoolllleeggeebbooaarrdd..oorrgg//hhoommee 
  

SSeerrvviiccee  LLeeaarrnniinngg  PPrrooggrraamm  
    

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  rreeqquuiirreess  tthhaatt  ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aatt  lleeaasstt  22  sseerrvviiccee  lleeaarrnniinngg  pprroojjeeccttss  oorr  ccoommpplleettee  aatt  lleeaasstt  1100  

hhoouurrss  ooff  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee  ppeerr  sscchhooooll  yyeeaarr..  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ffaaccuullttyy  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aassssiisstt  ssttuuddeennttss  iinn  ggeettttiinngg  

ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  aann  aapppprroopprriiaattee  llooccaall  sseerrvviiccee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ffuurrtthheerr  ddeemmoonnssttrraattee  bbeeiinngg  aa  RReessppoonnssiibbllee  CCiittiizzeenn..  
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SSuummmmeerr  SScchhooooll  
    

IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  aanndd  ssttuuddeenntt  ttoo  rreevviieeww  sseemmeesstteerr  ggrraaddeess  aanndd  ttoo  rreeggiisstteerr  ffoorr  SSuummmmeerr  SScchhooooll  

aass  ssoooonn  aass  QQuuaarrtteerr  aanndd  SSeemmeesstteerr  GGrraaddeess  aarree  iissssuueedd..  PPlleeaassee  nnoottee  tthhee  RReeggiissttrraattiioonn  DDuuee  DDaattee  aass  lliisstteedd  oonn  tthhee  SScchhooooll  

CCaalleennddaarr..  RReevviieeww  tthhee  SSuummmmeerr  SScchhooooll  PPoolliicciieess  aatt  wwwwww..aarrrrooyyooppaacciiffiicc..oorrgg  uunnddeerr  AAccaaddeemmiiccss,,  tthheenn  SSuummmmeerr  SScchhooooll  ffoorr  

iimmppoorrttaanntt  ddeettaaiillss..  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ooffffeerrss  ssuummmmeerr  ccllaasssseess  ttoo  mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  ooff  aa  vvaarriieettyy  ooff  ssttuuddeennttss  ffrroomm  bbootthh  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  

sscchhoooollss..  IIff  aa  ssttuuddeenntt  aatttteennddss  SSuummmmeerr  SScchhooooll  ootthheerr  tthhaann  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy,,  iitt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  aanndd  

ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  ttoo  pprroovviiddee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ttrraannssccrriipptt  ttoo  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  pprriioorr  ttoo  tthhee  ooppeenniinngg  ooff  sscchhooooll..  SSttuuddeennttss  aarree  

aallssoo  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeqquueesstt  aann  ooffffiicciiaall  ttrraannssccrriipptt  ooff  ssuummmmeerr  ccoouurrssee  wwoorrkk  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  iimmmmeeddiiaatteellyy  

aafftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  SSuummmmeerr  SScchhooooll..  
  

AAtttteennddaannccee  iiss  aa  ccrriittiiccaall  eelleemmeenntt  ffoorr  aa  ssuucccceessssffuull  SSuummmmeerr  SScchhooooll  eexxppeerriieennccee..  BBeeccaauussee  ccllaassss  ttiimmee  iiss  aatt  aa  mmiinniimmuumm  iinn  

ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  rreegguullaarr  sscchhooooll  yyeeaarr,,  ssttuuddeennttss  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  bbee  aabbsseenntt  dduurriinngg  SSuummmmeerr  SScchhooooll  oorr  ttaakkee  

eexxaammiinnaattiioonnss  eeaarrllyy  oorr  llaattee..  TThheerree  aarree  nnoo  eexxccuusseedd  aabbsseenncceess..  SSttuuddeennttss,,  wwhhoo  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn,,  ddoo  mmiissss  aa  SSuummmmeerr  SScchhooooll  

ccllaassss  wwiillll  bbee  mmaarrkkeedd  uunneexxccuusseedd  aanndd  mmaayy  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  mmaakkee  uupp  tteessttss  oorr  qquuiizzzzeess  oorr  ttuurrnn  iinn  aannyy  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  mmiisssseedd  ddaayyss..  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  ttaarrddyy  aanndd  mmiissss  tteessttss,,  qquuiizzzzeess  oorr  ootthheerr  wwoorrkk  dduuee  ttoo  ttaarrddiinneessss  mmaayy  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  mmaakkee  tthhaatt  uupp  aallssoo..  
  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  mmiissss  mmoorree  tthhaann  22  ddaayyss  dduurriinngg  SSuummmmeerr  SScchhooooll  wwiillll  bbee  ddrrooppppeedd  ffrroomm  tthhee  ccoouurrssee  wwiitthh  nnoo  aaccaaddeemmiicc  ccrreeddiitt  oorr  

rreeffuunndd..  IItt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  ppaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  sshhoouulldd  eennssuurree  tthhaatt  nnoo  vvaaccaattiioonnss  aarree  sscchheedduulleedd  dduurriinngg  SSuummmmeerr  

SScchhooooll..  PPlleeaassee  cchheecckk  tthhee  SScchhooooll  CCaalleennddaarr  ffoorr  tthhee  ddaatteess  ooff  tthhee  SSuummmmeerr  TTeerrmm..  
  

TTrraannssccrriippttss  ooff  GGrraaddeess    
  

SSttuuddeennttss  oorr  ppaarreennttss  rreeqquueessttiinngg  ttrraannssccrriippttss  mmuusstt  ffiillll  oouutt  tthhee  TTrraannssccrriipptt  RReeqquueesstt  FFoorrmm  aavvaaiillaabbllee  oonnlliinnee  aanndd  iinn  tthhee  RReeggiissttrraarr’’ss  

OOffffiiccee..  TTrraannssccrriippttss  wwiillll  bbee  rreelleeaasseedd  wwiitthhiinn  33  ddaayyss  wwhheenn  tthhee  RReeggiissttrraarr  rreecceeiivveess  tthhee  ccoommpplleetteedd  TTrraannssccrriipptt  RReeqquueesstt  FFoorrmm. 

PPlleeaassee  pprriinntt  cclleeaarrllyy  aanndd  ccoommpplleettee  aallll  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn.. OOffffiicciiaall  ttrraannssccrriippttss  aarree  oonnllyy  mmaaiilleedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  

ccoolllleeggeess//uunniivveerrssiittiieess..  TThhee  ttrraannssccrriippttss  tthhrroouugghh  NNaavviiaannccee  aarree  ccoommpplliimmeennttaarryy..  TTrraannssccrriippttss  ffoorr  AAlluummnnii  aarree  ccoommpplliimmeennttaarryy  

uunnlleessss  ssppeecciiaall  sshhiippppiinngg  iiss  rreeqquuiirreedd..  EEaacchh  ooffffiicciiaall  ttrraannssccrriipptt  ggeenneerraatteedd  ffrroomm  tthhee  RReeggiissttrraarr’’ss  OOffffiiccee  wwiillll  ccoosstt  ffiivvee  ddoollllaarrss..  

PPlleeaassee  ppaayy  bbyy  ccaasshh  oorr  cchheecckk  aass  ccrreeddiitt  ccaarrddss  aarree  nnoott  aacccceepptteedd..  SSaammee  ddaayy  pprroocceessssiinngg  sseenntt  vviiaa  UUSSPPSS  PPrriioorriittyy  MMaaiill  iiss  ttwweennttyy  

ddoollllaarrss..  PPlleeaassee  ppaayy  bbyy  ccaasshh  oorr  cchheecckk  aass  ccrreeddiitt  ccaarrddss  aarree  nnoott  aacccceepptteedd..  IInntteerrnnaattiioonnaall  ttrraannssccrriipptt  ffeeee  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbaasseedd  

uuppoonn  tthhee  ccoouunnttrryy’’ss  ppoossttaaggee  aanndd  pprroocceessssiinngg  ffeeeess..  PPlleeaassee  ppaayy  bbyy  cclleeaarrllyy  iiddeennttiiffiieedd  wwiirree  ttrraannssffeerr  aanndd  oonnccee  ppaayymmeenntt  iiss  

pprroocceesssseedd,,  tthhee  ttrraannssccrriipptt  wwiillll  bbee  sseenntt..  CCoolllleeggee  bboouunndd  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  rreeqquueesstt  ttrraannssccrriippttss  ttoo  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  ccoolllleeggeess  ooff  

tthheeiirr  cchhooiiccee  eeaarrllyy  iinn  tthhee  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  ooff  tthhee  sseenniioorr  yyeeaarr..  PPlleeaassee  nnoottee  tthhaatt  tteesstt  ssccoorreess  lliikkee  tthhee  AAPP  aanndd  SSAATT  aarree  nnoott  

iinncclluuddeedd  oonn  ttrraannssccrriippttss..  PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  TThhee  CCoolllleeggee  BBooaarrdd  oorr  AACCTT  ttoo  aarrrraannggee  ffoorr  tteesstt  ssccoorreess  ttoo  bbee  sseenntt  ttoo  ccoolllleeggeess..  
  

TTrraannssffeerr  ooff  RReeccoorrddss    
  

WWhheenneevveerr  aa  ppuuppiill  ttrraannssffeerrss  ffrroomm  oonnee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ttoo  aannootthheerr  oorr  ttoo  aa  pprriivvaattee  sscchhooooll,,  oorr  ttrraannssffeerrss  ffrroomm  aa  pprriivvaattee  sscchhooooll  ttoo  aa  

sscchhooooll  ddiissttrriicctt  wwiitthhiinn  tthhee  ssttaattee,,  tthhee  ppuuppiill’’ss  ppeerrmmaanneenntt  rreeccoorrdd  oorr  aa  ccooppyy  tthheerreeooff  sshhaallll  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  bbyy  tthhee  ffoorrmmeerr  ddiissttrriicctt  oorr  

pprriivvaattee  sscchhooooll  uuppoonn  rreeqquueesstt  ffrroomm  tthhee  ddiissttrriicctt  oorr  pprriivvaattee  sscchhooooll  wwhheerree  tthhee  ppuuppiill  iinntteennddss  ttoo  eennrroollll  ((EEdduuccaattiioonn  CCooddee  4499006688))..  

CCoommpplleemmeennttaarryy  ttoo  EEdduuccaattiioonn  CCooddee  4499006688,,  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  SSeeccttiioonn  443388,,  TTiittllee  55  pprroohhiibbiittss  tthhee  wwiitthhhhoollddiinngg  ooff  ppuuppiill  rreeccoorrddss  

ffrroomm  aa  rreeqquueessttiinngg  sscchhooooll  bbeeccaauussee  ooff  aannyy  cchhaarrggeess  oorr  ffeeeess  oowweedd  bbyy  tthhee  ppuuppiill  oorr  bbyy  hhiiss//hheerr  ppaarreennttss..  TThhiiss  pprroovviissiioonn  aapppplliieess  ttoo  

ppuuppiillss  iinn  ggrraaddeess  KK--1122  iinn  bbootthh  pprriivvaattee  aanndd  ppuubblliicc  sscchhoooollss..  
  

TThhee  rreeccoorrdd  ttrraannssffeerrrriinngg  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  CCooddee  4499006688  iiss  nnoott  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  ppuuppiill  rreeccoorrddss  ttoo  ccoolllleeggeess  

bbeeccaauussee  tthhee  sseeccttiioonn  rreeffeerrss  ttoo  aa  ppuuppiill  ttrraannssffeerr  ffrroomm  oonnee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ttoo  aannootthheerr  oorr  ttoo  aa  pprriivvaattee  sscchhooooll  oorr  ttrraannssffeerrss  ffrroomm  aa  

pprriivvaattee  sscchhooooll  ttoo  aa  sscchhooooll  ddiissttrriicctt..  TThhee  tteerrmm  ““sscchhooooll  ddiissttrriicctt””  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  EEdduuccaattiioonn  CCooddee  4499006611  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  

ccoolllleeggee  aanndd  tthhee  tteerrmm  ““ppuuppiill””  iiss  ccoonnssiisstteennttllyy  ccoonnffiinneedd  ttoo  tthhee  KK--1122  ccoonntteexxtt  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  EEdduuccaattiioonn  CCooddee..  
  

EEdduuccaattiioonn  CCooddee  4488990044  aalllloowwss  aa  sscchhooooll  ttoo  ddeecclliinnee  ttoo  ggiivvee  tthhee  ppuuppiill  hhiiss//hheerr  ddiipplloommaa  oorr  rreeppoorrtt  ccaarrdd  oorr  ttoo  rreeffuussee  ttoo  sseenndd  

ttrraannssccrriippttss  ttoo  aa  ccoolllleeggee  oorr  eemmppllooyyeerr  uunnttiill  tthhee  ppuuppiill’’ss  ffiinnaanncciiaall  oobblliiggaattiioonnss  aarree  mmeett..  TThhee  sscchhooooll  mmuusstt  nnoottiiffyy  tthhee  ppaarreenntt  oorr  

gguuaarrddiiaann  tthhaatt  tthhee  ppuuppiill’’ss  ggrraaddeess,,  ttrraannssccrriipptt,,  oorr  ddiipplloommaa  aarree  ttoo  bbee  wwiitthhhheelldd..  OOffffiicciiaall  ttrraannssccrriippttss  aarree  nnoott  ggiivveenn  ttoo  ssttuuddeennttss  oorr  

ppaarreennttss,,  gguuaarrddiiaannss,,  hhoosstt  ppaarreennttss  oorr  aaggeennttss..  UUnnooffffiicciiaall  ttrraannssccrriippttss  aarree  ggiivveenn  ttoo  ppaarreennttss  aanndd  ssttuuddeennttss  uuppoonn  rreeqquueesstt  uunnlleessss  

tthhee  ppaarreennttss  aarree  ddeeffiicciieenntt  iinn  ttuuiittiioonn  oorr  aannyy  ootthheerr  oobblliiggaattiioonn..  
  

TTrraannssllaattoorrss  ffoorr  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeennttss  
  

AA  cceellll  pphhoonnee  mmaayy  nnoott  bbee  uusseedd  aass  aa  ttrraannssllaattoorr..  SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  ppuurrcchhaassee  aann  aapppprroovveedd  ttrraannssllaattoorr..  PPlleeaassee  sseeee  tthhee  SScchhooooll  

SSuuppppllyy  LLiisstt,,  ppaaggee  22  oorr  aann  EELLDD  tteeaacchheerr  wwiitthh  tthhee  lliisstt  ooff  aapppprroovveedd  ttrraannssllaattoorrss..  
  

TTuurrnn  IItt  IInn..ccoomm  
  

IInn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraamm  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy,,  tteeaacchheerrss  mmaayy  uussee  TTuurrnn--IItt--IInn..ccoomm,,  aa  ppllaaggiiaarriissmm  

ddeetteeccttiioonn  sseerrvviiccee,,  oonn  ssttuuddeenntt  ppaappeerrss..  TThhee  uussee  ooff  tthhiiss  ssooffttwwaarree  aaddddrreesssseess  ggrroowwiinngg  ccoonncceerrnn  tthhrroouugghhoouutt  aallll  ooff  tthhee  
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eedduuccaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  tthhaatt  ssoommee  ssttuuddeennttss  aarree  uussiinngg  eelleeccttrroonniicc  rreessoouurrcceess  iinnccoorrrreeccttllyy  aanndd  iinn  ssoommee  ccaasseess  uunneetthhiiccaallllyy..  TThhee  

TTuurrnnIIttIInn..ccoomm  ssiittee  pprroovviiddeess  aa  ccoommppaarriissoonn  sseerrvviiccee..  SSttuuddeennttss  uuppllooaadd  rreeqquuiirreedd  ppaappeerrss  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  IInntteerrnneett  ssiittee  bbyy  aann  

aassssiiggnneedd  ddaattee..  
  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  ddoo  nnoott  hhaavvee  IInntteerrnneett  aacccceessss  aatt  hhoommee  ccaann  aacccceessss  tthhee  ssiittee  tthhrroouugghh  oonnee  ooff  oouurr  mmaannyy  oonn--ccaammppuuss  ccoommppuutteerr  

ssttaattiioonnss..  TThhee  sseerrvviiccee  ccoommppaarreess  tteexxttss  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  sseeaarrcchheess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  IInntteerrnneett..  PPaappeerrss  aarree  aallssoo  ccoommppaarreedd  

ttoo  tthhoossee  iinn  tthhee  ssiittee  ddaattaabbaassee..  AA  rreeppoorrtt  iiss  pprreeppaarreedd  ffoorr  eeaacchh  ppaappeerr,,  rreeccooggnniizziinngg  ssiimmiillaarriittiieess  aanndd  pprroovviiddiinngg  ddiirreecctt  lliinnkkss  ttoo  

qquuootteedd  ssoouurrcceess..  IItt  iiss  ttoo  pprroovviiddee  aann  aaccttiivvee  ddeetteerrrreenntt  ffoorr  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  tteemmpptteedd  ttoo  ttaakkee  tthhee  eeaassyy  wwaayy  oouutt  aanndd  aann  

eedduuccaattiioonnaall  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  aallll  ssttuuddeennttss..  
  

UUSSBB  DDrriivveess  
  

EEaacchh  ssttuuddeenntt  iiss  ttoo  ppuurrcchhaassee  aa  UUSSBB  ddrriivvee  oorr  uussee  GGooooggllee  DDrriivvee..  UUSSBB  ddrriivveess  aarree  ttoo  bbee  uusseedd  oonn  ccaammppuuss..  MMaannyy  tteeaacchheerrss  

rreeqquuiirree  ssttuuddeennttss  ttoo  uussee  aa  UUSSBB  ddrriivvee  oonn  aa  ddaaiillyy  bbaassiiss..  
  

WWiitthhddrraawwaall  FFrroomm  aa  CCoouurrssee  AAfftteerr  tthhee  SSeemmeesstteerr  HHaass  BBeegguunn  
  

IIff  aa  ssttuuddeenntt  ddrrooppss  aa  ccoouurrssee  pprriioorr  ttoo  tthhee  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ooff  aannyy  qquuaarrtteerr  oorr  tteerrmm,,  tthheerree  wwiillll  nnoott  bbee  aa  ““WWDD””  oonn  hhiiss//hheerr  RReeppoorrtt  

CCaarrdd..  TThheessee  ddrrooppss  wwoouulldd  oonnllyy  bbee  aapppprroovveedd  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  mmiissppllaacceedd  nnoott  bbeeccaauussee  tthhee  ssttuuddeenntt  ddooeess  nnoott  lliikkee  tthhee  ccllaassss  oorr  

tteeaacchheerr..  HHoowweevveerr,,  iiff  aa  ssttuuddeenntt  ddrrooppss  aa  ccoouurrssee  aafftteerr  tthhee  PPrrooggrreessss  RReeppoorrtt  ooff  aannyy  qquuaarrtteerr  oorr  tteerrmm,,  aa  ““WWDD””  wwiillll  aappppeeaarr  oonn  tthhee  

ssttuuddeenntt''ss  RReeppoorrtt  CCaarrdd  aanndd  TTrraannssccrriipptt..  IInn  bbootthh  ccaasseess,,  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  ssttrraaiigghhtt  ttrraannssffeerr  ooff  ggrraaddeess  eevveenn  wwhheenn  ddrrooppppiinngg  lleevveellss,,  

ii..ee..  AAPP  oorr  HHoonnoorrss  ttoo  ggeenneerraall  ccoolllleeggee  pprreepp  aaccaaddeemmiiccss..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  ddrrooppppiinngg  aa  ccllaassss  ccaann  oonnllyy  ooccccuurr  uunnddeerr  

vveerryy  uunnuussuuaall  cciirrccuummssttaanncceess  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  TTeeaacchheerr  aanndd  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess..  
  

WWiitthhhhoollddiinngg  ooff  DDiipplloommaass  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  wwiillll  nnoott  ggrraanntt  aa  ddiipplloommaa  ttoo  aa  ssttuuddeenntt  uunnlleessss  aallll  oobblliiggaattiioonnss  ((iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  ffiinnaanncciiaall,,  

ddiisscciipplliinnaarryy,,  aanndd//oorr  aaccaaddeemmiicc))  hhaavvee  bbeeeenn  mmeett..  
  

WWiitthhhhoollddiinngg  ooff  TTrraannssccrriippttss  //  RReeppoorrtt  CCaarrddss  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  wwiillll  nnoott  rreelleeaassee  aa  TTrraannssccrriipptt  oorr  RReeppoorrtt  CCaarrdd,,  ooffffiicciiaall  oorr  uunnooffffiicciiaall,,  ttoo  aa  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann//hhoosstt  ppaarreenntt,,  

ssttuuddeenntt,,  ccoolllleeggee  oorr  eemmppllooyyeerr  uunnlleessss  oobblliiggaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  mmeett  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaannss..  
  

WWoorrkk  PPeerrmmiittss  
    

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  wwiillll  iissssuuee  aa  ppeerrmmiitt..  TThhee  ffoorrmmss  rreellaattiivvee  ttoo  tthhiiss  pprroocceessss,,  tthhee  ““SSttaatteemmeenntt  ooff  IInntteenntt  ttoo  EEmmppllooyy  aa  MMiinnoorr  

aanndd  RReeqquueesstt  ffoorr  WWoorrkk  PPeerrmmiitt--CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  AAggee””  aanndd  tthhee  ““PPeerrmmiitt  ttoo  EEmmppllooyy  aanndd  WWoorrkk””  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  PPrriinncciippaall’’ss  

AAssssiissttaanntt..  TThhee  ssttuuddeenntt  mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn  aa  22..00  ggrraaddee  ppooiinntt  aavveerraaggee..    

  

  

AAtttteennddaannccee  PPoolliicciieess  
  

SSttuuddeenntt  aatttteennddaannccee  iiss  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  SSttaattee  EEdduuccaattiioonn  CCooddee,,  tthhee  UU..SS..  CCiittiizzeennsshhiipp  

aanndd  IImmmmiiggrraattiioonn  SSeerrvviicceess,,  aanndd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  kkeeeeppss  aa  mmaasstteerr  aatttteennddaannccee  rreeccoorrdd  ttoo  

ccoommppllyy  wwiitthh  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss..  RReeggaarrddlleessss  ooff  aaggee,,  aallll  ssttuuddeennttss  aatt  tthhee  aaccaaddeemmyy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  aallll  ppoolliicciieess,,  

rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk..  
  

TThhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  AAtttteennddaannccee  PPoolliicciieess  aarree  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  iinnffoorrmmeedd  aass  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeenntt  

aabbsseenncceess  iinn  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  ccllaassss..  TThhee  iinntteenntt  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  iiss  ttoo  iimmpprroovvee  ssttuuddeenntt  aatttteennddaannccee  aanndd  nnoott  ttoo  iimmppoossee  ssaannccttiioonnss..  

HHoowweevveerr,,  ssaannccttiioonnss  mmaayy  bbee  iimmppoosseedd  sshhoouulldd  tthhiiss  ppoolliiccyy  bbee  aabbuusseedd,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk,,  

tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  aanndd//oorr  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  FFoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss,,  ffaaiilliinngg  ttoo  ffoollllooww  

tthhee  aatttteennddaannccee  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  iiss  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  SSttuuddeenntt  aanndd  EExxcchhaannggee  VViissiittoorr  PPrrooggrraamm,,  UU..SS..  IImmmmiiggrraattiioonn  

aanndd  CCuussttoommss  EEnnffoorrcceemmeenntt..  TThhee  ssttuuddeenntt  iiss  rreeppoorrtteedd  aass  ““OOuutt  ooff  SSttaattuuss””  aanndd//oorr  ““FFaaiilliinngg  ttoo  AAtttteenndd””  bbyy  tthhee  SSEEVVIISS,,  PPrriinncciippaall  

DDeessiiggnnaatteedd  SScchhooooll  OOffffiicciiaall  ((PPDDSSOO))..  
  

TThhee  aaccaaddeemmyy  eexxppeeccttss  iittss  ssttuuddeennttss  ttoo  rreessiiddee  wwiitthh  ppaarreenntt((ss)),,  aapppprroovveedd  gguuaarrddiiaannss((ss))  oorr  aapppprroovveedd  hhoosstt  ppaarreenntt((ss))  wwhhiillee  

eennrroolllleedd..  AAllll  rroouuttiinnee  mmaatttteerrss  ccoonncceerrnniinngg  aatttteennddaannccee  aarree  hhaannddlleedd  tthhrroouugghh  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess..  
  

AAllll  ssttuuddeennttss  aarree  ttoo  bbee  pprreesseenntt  aatt  sscchhooooll  ddaaiillyy,,  ttoo  bbee  oonn  ttiimmee  ffoorr  sscchhooooll  eeaacchh  ddaayy,,  aanndd  ttoo  bbee  pprroommpptt  iinn  aarrrriivviinngg  ffoorr  sscchheedduulleedd  

ccllaasssseess..  TThhee  pprreesseennccee  ooff  aa  ssttuuddeenntt  iinn  eevveerryy  ccllaassss  iiss  tthhee  bbaassiiss  ooff  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrreessss..  FFuullll  aatttteennddaannccee  iinn  eevveerryy  ccllaassss  iiss  

eesssseennttiiaall  aanndd  mmaannddaatteedd  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  ccrreeddiitt..  TTaarrddiinneessss  iiss  nnoott  aacccceeppttaabbllee..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  llaattee  ttoo  ccllaassss  oorr  ttaarrddyy  ttoo  sscchhooooll  

iinnccuurr  pprrooggrreessssiivvee  sstteeppss  ffoorr  rreemmeeddiiaattiioonn::  ccoonnffeerreennccee,,  ddeetteennttiioonn,,  SSaattuurrddaayy  SScchhooooll,,  SSuummmmeerr  SScchhooooll,,  aanndd//oorr  ddeenniiaall  ooff  

aaccaaddeemmiicc  ccrreeddiitt..  
  



21 
 

RReegguullaarr  aatttteennddaannccee  aatt  sscchhooooll  iiss  eesssseennttiiaall  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  ssuucccceessss  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  AA  ssttuuddeenntt''ss  ggrraaddee  mmaayy  bbee  

aaffffeecctteedd  bbyy  eexxcceessssiivvee  aabbsseenncceess..  AA  1100%%  aabbsseennccee  ffrroomm  aa  ccllaassss  ffoorr  aannyy  uunneexxccuusseedd  rreeaassoonn  iiss  rreeaassoonn  ttoo  ddeennyy  aaccaaddeemmiicc  

ccrreeddiitt  ffoorr  tthhaatt  ccllaassss..  LLoonngg--tteerrmm  aabbsseennccee  dduuee  ttoo  vveerriiffiieedd  mmeeddiiccaall  iillllnneessss  ddooccuummeennttaattiioonn  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  oonn  aann  iinnddiivviidduuaall  

bbaassiiss..  
  

SSttuuddeennttss  wwiitthh  ppaarreennttss  aanndd  hhoosstt  ppaarreennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  oobbsseerrvvee  tthhee  ppuubblliisshheedd  SScchhooooll  CCaalleennddaarr  iinn  mmaatttteerrss  ooff  

aappppooiinnttmmeennttss,,  vvaaccaattiioonnss,,  aanndd  ddaayyss  ooffff  ffrroomm  sscchhooooll..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  ssttuuddeenntt  iiss  ttaakkeenn  oouutt  ooff  sscchhooooll  ffoorr  ppeerrssoonnaall  rreeaassoonnss,,  

tthhee  ppaarreenntt,,  gguuaarrddiiaann,,  hhoosstt  ppaarreenntt  aanndd  ssttuuddeenntt  mmuusstt  aassssuummee  ffuullll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhiiss  aaccttiioonn  aanndd  ffoorr  tthhee  aaccaaddeemmiicc  

ccoonnsseeqquueenncceess  eennttaaiilleedd  wwiitthh  aann  uunneexxccuusseedd  aabbsseennccee..  NNeeiitthheerr  tthhee  sscchhooooll,,  nnoorr  tthhee  tteeaacchheerr  ccaann  aassssuummee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  

ssppeecciiaall  aassssiiggnnmmeennttss,,  qquuiizzzzeess,,  tteessttss,,  eettcc..  ttoo  mmaakkee  uupp  ffoorr  wwhhaatt  iiss  mmiisssseedd  iinn  ccllaassss  dduurriinngg  aann  uunneexxccuusseedd  aabbsseennccee..  
  

IItt  iiss  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  lloogg  iinnttoo  tthheeiirr  JJuuppiitteerr  aaccccoouunntt  aanndd  mmaakkee  uupp  aallll  aassssiiggnnmmeennttss,,  pprroojjeeccttss,,  eexxaammiinnaattiioonnss,,  aanndd  

ccllaassss  wwoorrkk  mmiisssseedd  dduurriinngg  aann  eexxccuusseedd  aabbsseennccee..  PPaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  aanndd  ssttuuddeennttss  aarree  pprroovviiddeedd  aa  pprriivvaattee  II..DD..  aanndd  

ppaasssswwoorrdd  ffoorr  JJuuppiitteerr  aatt  hhttttppss::////llooggiinn..jjuuppiitteerreedd..ccoomm//llooggiinn// wwhhiicchh  aalllloowwss  aacccceessss  ttoo  tthheeiirr  ssttuuddeenntt’’ss  rreeccoorrddeedd  ccllaassss  

aassssiiggnnmmeennttss,,  pprroojjeeccttss,,  ggrraaddeess  aanndd  aatttteennddaannccee..  IItt  iiss  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  rreemmaaiinn  ccuurrrreenntt  wwiitthh  aallll  ccllaassss  

aassssiiggnnmmeennttss,,  pprroojjeeccttss,,  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  ccllaassss  wwoorrkk.. 
  

AAtttteennddaannccee  aanndd  AAccaaddeemmiicc  PPeerrffoorrmmaannccee  
  

RReegguullaarr  aatttteennddaannccee  iinn  ccllaassss  iiss  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  aaccaaddeemmiicc  ppeerrffoorrmmaannccee..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  mmiissss  ccllaassss  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn  mmaayy  ffiinndd  

tthheeiirr  ggrraaddeess  aaffffeecctteedd  bbyy  tthheessee  aabbsseenncceess..  SSttuuddeenntt  aatttteennddaannccee  iiss  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  

SSttaattee  EEdduuccaattiioonn  CCooddee  aanndd  tthhee  UU..SS..  CCiittiizzeennsshhiipp  aanndd  IImmmmiiggrraattiioonn  SSeerrvviicceess  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy..  
  

AAtttteennddaannccee  PPrroocceedduurreess  ffoorr  PPaarreennttss  aanndd  HHoosstt  PPaarreennttss  
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  rruulleess  ggoovveerrnn  aallll  aatttteennddaannccee  mmaatttteerrss..  TThhee  ppaarreenntt  oorr  hhoosstt  ppaarreenntt  iiss  ttoo  tteelleepphhoonnee  oorr  eemmaaiill  

kkccddeeaaggoonn@@aarrrrooyyooppaacciiffiicc..oorrgg    bbyy  99::0000aa..mm..  ttoo  rreeppoorrtt  aannyy  aabbsseennccee  ffrroomm  sscchhooooll..  PPrriioorr  ttoo  88::3300aa..mm..,,  mmeessssaaggeess  mmaayy  bbee  lleefftt  oonn  

tthhee  sscchhooooll’’ss  vvooiiccee  mmaaiill  ssyysstteemm..  IIff  aa  ssttuuddeenntt  iiss  aabbsseenntt  ffoorr  mmuullttiippllee  ddaayyss,,  tthhee  ppaarreenntt  oorr  hhoosstt  ppaarreenntt  sshhoouulldd  ccaallll  oorr  eemmaaiill  eeaacchh  

ddaayy..  
  

UUppoonn  rreettuurrnniinngg  ttoo  tthhee  aaccaaddeemmyy,,  tthhee  ssttuuddeenntt  mmuusstt  pprreesseenntt  aa  nnoottee  wwrriitttteenn  iinn  EEnngglliisshh  ffrroomm  tthhee  ppaarreenntt  oorr  hhoosstt  ppaarreenntt  

ccoonnttaaiinniinngg::  ddaattee  oorr  ddaatteess  ooff  aabbsseennccee,,  ddaattee  nnoottee  iiss  wwrriitttteenn,,  rreeaassoonn  ffoorr  aabbsseennccee  aanndd  aa  lleeggiibbllee  ssiiggnnaattuurree  ooff  ppaarreenntt  oorr  hhoosstt  

ppaarreenntt..  TThhee  nnoottee  iiss  ttoo  bbee  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonniisstt  pprriioorr  ttoo  88::3300aa..mm..  oonn  tthhee  rreettuurrnniinngg  ddaayy..  
  

AAllll  aappppooiinnttmmeennttss  wwiitthh  ccoouunnsseelloorrss,,  ddeennttiissttss,,  ddooccttoorrss,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  MMoottoorr  VVeehhiicclleess,,  TTOOEEFFLL  tteessttiinngg,,  eettcc..  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  

dduurriinngg  hhoouurrss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott  iinnffrriinnggee  uuppoonn  sscchhooooll  ttiimmee..  IIff  cciirrccuummssttaanncceess  sshhoouulldd  nneecceessssiittaattee  aappppooiinnttmmeennttss  dduurriinngg  sscchhooooll  

hhoouurrss,,  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  ttoo  pprreesseenntt  aa  nnoottee  ffrroomm  hhiiss//hheerr  ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  rreeqquueessttiinngg  tthhaatt  tthhee  ssttuuddeenntt  bbee  ddiissmmiisssseedd  ffrroomm  

sscchhooooll  ffoorr  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt..  TThhee  nnoottee  iiss  ttoo  bbee  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonniisstt  bbyy  11
sstt
  ppeerriioodd  oonn  tthhee  ddaayy  ooff  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  oorr  

tthhee  ssttuuddeenntt  mmaayy  bbee  aasskkeedd  ttoo  ccaanncceell  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt..  WWhheenn  aa  ssttuuddeenntt  rreettuurrnnss  ttoo  sscchhooooll  aafftteerr  aann  aappppooiinnttmmeenntt,,  hhee//sshhee  mmuusstt  

pprreesseenntt  aann  ooffffiicciiaall  nnoottee  ffrroomm  tthhee  ccoouunnsseelloorr,,  ccoouurrtt  ooffffiicceerr,,  ddeennttiisstt,,  ddooccttoorr,,  eettcc..  TThhee  ssttuuddeenntt  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  wwoorrkk  

mmiisssseedd  dduurriinngg  tthhiiss  ttiimmee  iiff  tthhee  aabbsseennccee  iiss  eexxccuusseedd..    
  

IIff  iitt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  aa  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  aabbsseenntt  ffoorr  aa  pprroolloonnggeedd  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee,,  tthhee  ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  mmuusstt  iimmmmeeddiiaatteellyy  

ccoonnttaacctt  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhee  ssiittuuaattiioonn  aanndd  tthheenn  ppuutt  tthhee  rreeaassoonn  iinn  wwrriittiinngg..  MMeeddiiccaall  ddooccuummeennttaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd..  IInn  

tthhee  ccaassee  ooff  pprroolloonnggeedd  aabbsseenncceess  ffoorr  mmeeddiiccaall  rreeaassoonnss,,  tthhee  ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  mmaayy  mmaakkee  ssppeecciiffiicc  aarrrraannggeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  

DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  ffoorr  tthhee  aassssiiggnnmmeennttss  aass  lliisstteedd  iinn  JJuuppiitteerr..  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  mmuusstt  oobbttaaiinn  pprriioorr  aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  
PPrriinncciippaall  DDeessiiggnnaatteedd  SScchhooooll  OOffffiicciiaall  ((PPDDSSOO))..  PPlleeaassee  sseeee  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  ffoorr  ddeettaaiillss..  
  

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  iillllnneessss,,  ddiisscciipplliinnaarryy  pprroobblleemmss,,  oorr  ootthheerr  eemmeerrggeennccyy,,  ppaarreennttss  oorr  hhoosstt  ppaarreennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ccoommee  ttoo  tthhee  

sscchhooooll  wwhheenn  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  aallll  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttaaccttss  bbee  kkeepptt  ccuurrrreenntt  aanndd  oonn  ffiillee  ffoorr  tthhee  

pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  
  

SSttuuddeenntt  aatttteennddaannccee  iiss  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  SSttaattee  EEdduuccaattiioonn  CCooddee  aanndd  tthhee  UU..SS..  

CCiittiizzeennsshhiipp  aanndd  IImmmmiiggrraattiioonn  SSeerrvviicceess  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy..  
  

MMoovviinngg  oorr  CChhaannggiinngg  HHoosstt  PPaarreennttss  
  

IInntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  mmuusstt  lliivvee  wwiitthh  aanndd  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  aapppprroovveedd  hhoosstt  ppaarreennttss  oorr  aapppprroovveedd  gguuaarrddiiaann  iinn  tthhee  

ssaammee  rreessiiddeennccee  aaddddrreessss..  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  cchhaannggee  hhoosstt  hhoommeess  oorr  hhoosstt  ppaarreennttss  wwiitthhoouutt  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  

ppeerrmmiissssiioonn  ooff  bbootthh  tthhee  hhoosstt  ppaarreenntt  aanndd  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  pprroovviiddee  oonnee  ffuullll  mmoonntthh  nnoottiiccee,,  iinn  wwrriittiinngg  

bbootthh  ttoo  tthhee  hhoosstt  ppaarreenntt  aanndd  ttoo  tthhee  HHoommeessttaayy  CCoooorrddiinnaattoorr,,  pprriioorr  ttoo  eexxiittiinngg  ffrroomm  aa  hhoommeessttaayy  ffaammiillyy  oorr  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  

cchhaarrggeedd  aa  NNoonn--  RReeffuunnddaabbllee  $$220000  RRee--RReeggiissttrraattiioonn  FFeeee..  
  

CCoo--CCuurrrriiccuullaarr  aanndd  EExxttrraaccuurrrriiccuullaarr  AAtttteennddaannccee  PPoolliiccyy  
  

AAtttteennddaannccee  aatt  sscchhooooll  oonn  tthhee  ddaayy  ooff  aa  ccoo--ccuurrrriiccuullaarr  oorr  aann  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr  eevveenntt  iiss  mmaannddaattoorryy  iiff  aa  ssttuuddeenntt  wwiisshheess  ttoo  aatttteenndd  oorr  

ppaarrttiicciippaattee  iinn  aann  aaccttiivviittyy  hheelldd  tthhee  ssaammee  ddaayy..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  oorr  aatttteenndd  aa  ccoo--ccuurrrriiccuullaarr  oorr  aann  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr  eevveenntt,,  aa  
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ssttuuddeenntt  mmuusstt  aatttteenndd  aatt  lleeaasstt  33  ccllaasssseess  oonn  tthhee  ddaayy  ooff  tthhee  eevveenntt  oorr  oonn  tthhee  FFrriiddaayy  bbeeffoorree  aa  wweeeekkeenndd  eevveenntt..  TThhiiss  aapppplliieess  ttoo  

ppeerrffoorrmmaanncceess,,  ccoonncceerrttss,,  rreehheeaarrssaallss,,  aanndd  pprraaccttiicceess  aanndd//oorr  ggaammeess  ffoorr  aatthhlleetteess..  AAbbsseenncceess  ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  

ii..ee..  ffuunneerraallss,,  ssppeecciiaall  mmeeddiiccaall  aappppooiinnttmmeennttss,,  sscchhooooll  rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess,,  eettcc..  aarree  eexxeemmpptt  ffrroomm  tthhiiss  rreegguullaattiioonn..  
  

OOffff--CCaammppuuss  PPeerrmmiittss  
  

SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  lleeaavvee  tthhee  ccaammppuuss  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss  wwiitthhoouutt  aauutthhoorriizzaattiioonn  bbyy  tthhee  PPrriinncciippaall,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  wwrriitttteenn  

ppaarreennttaall  ccoonnsseenntt..  
  

PPrriioorr  AApppprroovvaall  FFrroomm  TTeeaacchheerrss  
  

IIff  aa  ssttuuddeenntt  wwiillll  mmiissss  ccllaassss  bbeeccaauussee  ooff  aa  sscchhooooll  aaccttiivviittyy  oorr  aann  aappppooiinnttmmeenntt  wwiitthh  aa  tteeaacchheerr  oorr  ccoouunnsseelloorr,,  tthheeyy  mmuusstt  oobbttaaiinn  

aapppprroovvaall  ffrroomm  tthhee  tteeaacchheerr((ss))  ooff  tthhee  ccllaasssseess  tthheeyy  wwiillll  bbee  aabbsseenntt  ffrroomm  dduuee  ttoo  tthhee  aaccttiivviittyy  oorr  aappppooiinnttmmeenntt..  
  

TTrruuaannccyy  
    

TTrruuaannccyy  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aann  ““uunneexxccuusseedd  aabbsseennccee””  ffrroomm  sscchhooooll  wwiitthhoouutt  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  ppaarreenntt  oorr  hhoosstt  

ppaarreenntt  aanndd  tthhee  pprrooppeerr  sscchhooooll  aauutthhoorriittyy,,  eeiitthheerr  ffoorr  aa  wwhhoollee  ddaayy  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  aa  ddaayy..  CCuuttttiinngg  aannyy  ccllaassss  ccoonnssttiittuutteess  ttrruuaannccyy  

aanndd  rreessuullttss  iinn  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn..  

  

  

FFiinnaanncciiaall  OObblliiggaattiioonnss  
  

TTuuiittiioonn  aanndd  ffeeee  ppaayymmeennttss  aarree  ttoo  bbee  mmaaddee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  sseelleecctteedd  ppaayymmeenntt  sscchheedduullee  wwiitthh  tthhee  FFAACCTTSS  TTuuiittiioonn  

MMaannaaggeemmeenntt  PPrrooggrraamm..  TTrraannssffeerr  ssttuuddeennttss  mmuusstt  ppaayy  aa  lluummpp--ssuumm  ttuuiittiioonn  aanndd  ffeeee  ppaayymmeenntt  pprriioorr  ttoo  aaddmmiittttaannccee  ffoorr  tthhaatt  mmoonntthh  

ooff  eennrroollllmmeenntt  aanndd  rreeggiisstteerr  wwiitthh  FFAACCTTSS..  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  aarree  bbiilllleedd  oonn  aa  ddiiffffeerreenntt  ttuuiittiioonn  sscchheedduullee  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  

BBuussiinneessss  OOffffiiccee..  
  

IInn  oorrddeerr  ttoo  rreeggiisstteerr  ffoorr  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy,,  aallll  ttuuiittiioonn  aanndd  ffeeeess  mmuusstt  bbee  ccuurrrreenntt..  RRee--aaddmmiissssiioonn  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sscchhooooll  

yyeeaarr  mmaayy  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  uunnttiill  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ttuuiittiioonn,,  ffeeeess  aanndd  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  oobblliiggaattiioonnss  aaccccoouunntt  iiss  bbrroouugghhtt  ccuurrrreenntt..  
  

AAnnyy  cchheecckk  rreettuurrnneedd  ffoorr  nnoonn--ssuuffffiicciieenntt  ffuunnddss  wwiillll  bbee  rree--ddeeppoossiitteedd  aanndd  aa  $$2255..0000  NNSSFF  cchheecckk  ffeeee  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  ttoo  tthhee  

ssttuuddeenntt’’ss  aaccccoouunntt..  NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhiiss  ttrraannssaaccttiioonn  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaannss..  SShhoouulldd  aa  cchheecckk  bbee  rreettuurrnneedd  aa  

sseeccoonndd  ttiimmee,,  tthhee  eennttiirree  aammoouunntt  ooff  tthhee  cchheecckk  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  aaccccoouunntt  wwiitthh  aann  aaddddiittiioonnaall  NNSSFF  cchheecckk  cchhaarrggee  

ooff  $$2255..0000..  AAggaaiinn  nnoottiiffiiccaattiioonn  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann..  
  

FFoorr  aallll  aaccccoouunnttss  lliissttiinngg  mmoorree  tthhaann  oonnee  NNSSFF  cchheecckk,,  aallll  ssuubbsseeqquueenntt  ppaayymmeennttss  ttoo  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  mmuusstt  bbee  iinn  ccaasshh  oorr  

mmoonneeyy  oorrddeerr..  
  

DDeelliinnqquueennccyy  iinn  ttuuiittiioonn  ccoonnssttiittuutteess  ccaassee  ffoorr  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  aatt  tthhee  sscchhooooll’’ss  ddiissccrreettiioonn..  SSttuuddeennttss  wwhhoossee  ttuuiittiioonn  iiss  

nnoott  ppaaiidd  aanndd//oorr  ccuurrrreenntt  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ttaakkee  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss..  TTrraannssccrriippttss,,  ddiipplloommaass  aanndd  ggrraaddeess  wwiillll  bbee  

wwiitthhhheelldd..  SSeenniioorr  ssttuuddeennttss  wwhhoossee  ttuuiittiioonn  iiss  nnoott  ccuurrrreenntt  mmaayy  nnoott  ppaarrttiicciippaattee  iinn  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  aallll  ggrraadduuaattiioonn  

aaccttiivviittiieess..  AAllll  sscchhooooll  aaccccoouunnttss  mmuusstt  bbee  cclleeaarreedd  bbeeffoorree  aa  ddiipplloommaa  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ttoo  aa  ssttuuddeenntt..  
  

FFaammiilliieess  aaggrreeee  ttoo  ppaayy  aann  aaddddiittiioonnaall  cchhaarrggee  eeqquuaall  ttoo  tthhee  ccoosstt  ooff  ccoolllleeccttiioonn  ((iinncclluuddiinngg  aaggeennccyy  aanndd  aattttoorrnneeyy  ffeeeess,,  aanndd  ccoouurrtt  

ccoossttss  iinnccuurrrreedd  aanndd  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  tthhee  llaawwss  ggoovveerrnniinngg  tthheessee  ttrraannssaaccttiioonnss))  sshhoouulldd  ssuucchh  ccoolllleeccttiioonn  ccoossttss  bbee  nneecceessssaarryy  iinn  tthhee  

eevveenntt  ooff  ddeeffaauulltt  ooff  ppaayymmeenntt  iinn  aannyy  aammoouunntt  dduuee..  SSttuuddeennttss  aarree  aacccceepptteedd  ttoo  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  wwiitthh  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  

tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  rreemmaaiinn  ffoorr  tthhee  eennttiirree  sseemmeesstteerr  uunnlleessss  ddiissmmiisssseedd..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  wwiitthhddrraawwaall  oorr  ddiissmmiissssaall  ffrroomm  sscchhooooll,,  ttoottaall  

aapppplliiccaabbllee  ttuuiittiioonn  aanndd  ffeeeess  aarree  dduuee  iimmmmeeddiiaatteellyy..  
  

TThhee  ttuuiittiioonn  aaddjjuussttmmeenntt  ppoolliiccyy  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  pprriinncciippllee  tthhaatt  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoo  ddooeess  nnoott  ccoommpplleettee  tthhee  sseemmeesstteerr  nnoonneetthheelleessss  

bbeeaarrss  aa  sshhaarree  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  oobblliiggaattiioonnss  iinnccuurrrreedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  oonn  bbeehhaallff  ooff  aallll  iittss  ssttuuddeennttss..  NNoo  aaddjjuussttmmeenntt  iiss  mmaaddee  ffoorr  

llaattee  rreeggiissttrraattiioonn,,  aabbsseennccee  ffrroomm  ccllaassss,,  lleeaavvee  ooff  aabbsseennccee  ffoorr  aannyy  ppoorrttiioonn  ooff  aa  sseemmeesstteerr,,  oorr  tthhee  ssuussppeennssiioonn  oorr  ddiissmmiissssaall  ooff  aa  

ssttuuddeenntt  bbyy  ooffffiicciiaall  aaccttiioonn  ooff  tthhee  sscchhooooll..  FFeeeess  aanndd  cchhaarrggeess  aarree  nnoonnrreeffuunnddaabbllee..  
  

FFuullll  ttuuiittiioonn  rreeffuunndd  ((lleessss  1100%%  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffeeee))  wwiillll  bbee  mmaaddee  iiff  tthhee  ddoommeessttiicc  ssttuuddeenntt  ddooeess  nnoott  bbeeggiinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy..  

PPlleeaassee  aallllooww  55  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  ffoorr  aannyy  cciirrccuummssttaannccee  wwhhiicchh  wwaarrrraannttss  aann  aapppprroovveedd  rreeffuunndd..  NNoo  rreeffuunndd  mmaayy  bbee  ggiivveenn  aafftteerr  ccllaassss  

bbeeggiinnss  ffoorr  tthhee  QQuuaarrtteerr,,  SSeemmeesstteerr  oorr  SSuummmmeerr  SScchhooooll..  
  

FFAACCTTSS  TTuuiittiioonn  MMaannaaggeemmeenntt  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  hhaass  ppaarrttnneerreedd  wwiitthh  FFAACCTTSS,,  aa  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ttuuiittiioonn  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommppaannyy  ttoo  pprroocceessss  aanndd  ccoolllleecctt  

ttuuiittiioonn  ppaayymmeennttss  ffoorr  ddoommeessttiicc  ssttuuddeennttss..  PPaarreennttss  mmaayy  ssiiggnn  uupp  uussiinngg  tthhee  ddiirreecctt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  FFAACCTTSS  lliinnkk::  

hhttttppss::////oonnlliinnee..ffaaccttssmmggtt..ccoomm//ssiiggnniinn//4477NNSS66  
  

FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn,,  vveerriiffiiccaattiioonn,,  oorr  hhaavvee  qquueessttiioonnss  aabboouutt  yyoouurr  iinnddiivviidduuaall  ppaayymmeenntt  ppllaannss,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  tthhee  BBuussiinneessss  

OOffffiiccee  aatt  662266--229944--00666611  oorr  FFAACCTTSS  CCuussttoommeerr  CCaarree  aatt  886666--444411--44663377..  

https://online.factsmgt.com/signin/47NS6


23 
 

  

FFiinnaanncciiaall  DDeelliinnqquueenncciieess  aanndd  PPeennaallttiieess  
  

TTuuiittiioonn  aaccccoouunnttss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ppaasstt  dduuee  aafftteerr  tthhee  1100
tthh
  ooff  tthhee  mmoonntthh  aanndd//oorr  iiff  tthheerree  iiss  aann  uunnppaaiidd  bbaallaannccee  aass  ooff  tthhee  1100

tthh
  

ooff  tthhee  mmoonntthh..  AA  ssttuuddeenntt  wwiitthh  aa  ppaasstt  dduuee  ttuuiittiioonn  aaccccoouunntt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuussppeennssiioonn  uunnlleessss  wwrriitttteenn  aarrrraannggeemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  

aaggrreeeedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  BBuussiinneessss  OOffffiiccee..  FFaammiilliieess  hhaavviinngg  ddeelliinnqquueenntt  ttuuiittiioonn  aaccccoouunnttss  aatt  tthhee  cclloossee  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  mmaayy  bbee  

aasskkeedd  ttoo  wwiitthhddrraaww  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  TThhee  bbaallaannccee  oowweedd  ttoo  tthhee  sscchhooooll  mmuusstt  bbee  ppaaiidd  iinn  ffuullll  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee..  
  

NNoonn--PPaayymmeenntt  ooff  TTuuiittiioonn  aanndd  FFeeeess  
  

NNoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ttuuiittiioonn//ffeeeess  ccoonnssttiittuutteess  aa  sseerriioouuss  bbrreeaacchh  iinn  tthhee  ppaarreenntt’’ss//gguuaarrddiiaann’’ss  oobblliiggaattiioonn  ttoo  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  

AAss  ssuucchh,,  iiff  aa  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ttuuiittiioonn  eexxiissttss,,  tthhee  sscchhooooll  mmaayy  ttaakkee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonnss  uunnlleessss  aann  aacccceeppttaabbllee  aalltteerrnnaattiivvee  

aarrrraannggeemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd,,  iinn  wwrriittiinngg,,  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt..  UUnnttiill  tthhee  ffiinnaanncciiaall  oobblliiggaattiioonn  ttoo  tthhee  sscchhooooll  hhaass  bbeeeenn  

ssaattiissffaaccttoorriillyy  mmeett,,  tthhee  sscchhooooll,,  aatt  iittss  ooppttiioonn,,  mmaayy  eennffoorrccee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonnss::  
  

  DDeelliinnqquueennccyy  iinn  ttuuiittiioonn  ccoonnssttiittuutteess  ccaauussee  ffoorr  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  aatt  tthhee  sscchhooooll’’ss  ddiissccrreettiioonn..  
  

  RReeaaddmmiissssiioonn  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sscchhooooll  yyeeaarr  mmaayy  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  uunnttiill  ssttuuddeenntt’’ss  ttuuiittiioonn  aaccccoouunntt  iiss  bbrroouugghhtt  ccuurrrreenntt..  
  

  GGrraaddeess  mmaayy  bbee  wwiitthhhheelldd..  
  

  SSeenniioorr  ssttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aatttteenndd  GGrraadduuaattiioonn  aanndd  rreellaatteedd  aaccttiivviittiieess..  
  

  SSttuuddeenntt’’ss  ddiipplloommaa  mmaayy  bbee  wwiitthhhheelldd..  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  lleeggaall  aaccttiioonn  ffoorr  tthhee  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  ttuuiittiioonn  aanndd  ffeeeess,,  aanndd  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  wwiillll  bbee  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  ccoossttss  ooff  ccoolllleeccttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ccoouurrtt  eexxppeennsseess  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  aattttoorrnneeyy’’ss  ffeeeess..  
  

EExxppuullssiioonn  oorr  WWiitthhddrraawwaall  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  
  

TThheerree  iiss  nnoo  rreeffuunndd  ooff  ttuuiittiioonn  oorr  ffeeeess  ffoorr  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoo  iiss  eexxppeelllleedd  oorr  aasskkeedd  ttoo  wwiitthhddrraaww  ffoorr  aaccaaddeemmiicc,,  aatttteennddaannccee,,  

hhoommeessttaayy  oorr  ddiisscciipplliinnaarryy  rreeaassoonnss  bbyy  ffaaiilliinngg  ttoo  ffoollllooww  aallll  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk  

aanndd  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk..   
 

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  tteerrmmiinnaattee  tthhee  FFoorrmm  II--2200  rreeccoorrdd  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeenntt  wwhhoo  hhaass  vviioollaatteedd  hhiiss  oorr  

hheerr  ssttaattuuss..  PPlleeaassee  rreeaadd  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aallll  ppoolliicciieess,,  rruulleess  aanndd  pprroocceedduurreess  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  

aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy  aatt  hhttttppss::////ssttuuddyyiinntthheessttaatteess..ddhhss..ggoovv//ssttuuddeennttss  
  

EEnnttrraannccee  MMiidd--YYeeaarr  
  

TTuuiittiioonn  wwiillll  bbee  bbiilllleedd  aatt  aa  mmoonntthhllyy  rraattee  bbeeggiinnnniinngg  tthhee  mmoonntthh  ooff  eennrroollllmmeenntt  ffoorr  ddoommeessttiicc  ssttuuddeennttss  eenntteerriinngg  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  

yyeeaarr..  IIff  aa  ddoommeessttiicc  oorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeenntt  aatttteennddss  aannyy  ppaarrtt  ooff  aa  qquuaarrtteerr,,  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  

eennttiirree  tteerrmm  ooff  ttuuiittiioonn//ffeeeess..  
  

MMeeddiiccaall  LLeeaavveess  
  

TTuuiittiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  pprroorraatteedd..  
  

RReeffuunndd  PPoolliiccyy  ffoorr  DDoommeessttiicc  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeennttss  
  

IIff  aa  ssttuuddeenntt''ss  eennrroollllmmeenntt  iiss  tteerrmmiinnaatteedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  ffoorr  rreeaassoonnss  ooff  iinnffrraaccttiioonn((ss))  ooff  sscchhooooll  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  pprroocceedduurreess,,  

pprraaccttiicceess  oorr  ssttaannddaarrddss,,  tthhee  ppaarreenntt  oorr  ffaammiillyy  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  rreemmaaiinnss  lliiaabbllee  ffoorr  ffuullll  ppaayymmeenntt  ooff  aallll  ttuuiittiioonn,,  ffeeeess,,  aanndd  ffaammiillyy  

ccoonnttrriibbuuttiioonn//ddoonnaattiioonn..  NNoo  ffeeeess,,  pplleeddggee  ppaayymmeennttss  oorr  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  aallrreeaaddyy  ppaaiidd  aanndd  rreecceeiivveedd  bbyy  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  

aarree  rreeffuunnddaabbllee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ssttuuddeenntt  wwiitthhddrraawwaall,,  ttrraannssffeerr  oorr  eexxppuullssiioonn..  RReeffuunnddss  wwiillll  oonnllyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iiff  aa  ssttuuddeenntt  iiss  

ddeenniieedd  aa  vviissaa  bbyy  tthhee  UU..SS..  ggoovveerrnnmmeenntt  aanndd  iiff  pprrooppeerr  ooffffiicciiaall  ddooccuummeennttaattiioonn  iiss  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  sscchhooooll..  

  

  

GGoooodd  OOrrddeerr  aanndd  DDiisscciipplliinnee  PPoolliicciieess  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  aa  lleeaarrnniinngg  iinnssttiittuuttiioonn  wwhheerree  aaccaaddeemmiicc  aattttaaiinnmmeenntt  hhaass  tthhee  hhiigghheesstt  pprriioorriittyy..  AA  ssttuuddeenntt’’ss  aaccttiioonnss  

aanndd  aattttiittuuddeess  mmuusstt  ggiivvee  tteessttiimmoonnyy  ttoo  tthhiiss  bbeelliieeff,,  aanndd  mmuusstt  bbee  ggrroouunnddeedd  iinn  aa  ssttrroonngg  sseennssee  ooff  iinnddiivviidduuaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  AAllll  

aaccaaddeemmyy  rreegguullaattiioonnss  aappppllyy  ttoo  aallll  eennrroolllleedd  ssttuuddeennttss..  IIff  aa  ssttuuddeenntt  iiss  aa  mmiinnoorr,,  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  wwiillll  bbee  iinnffoorrmmeedd  ooff  

ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn..  TThhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  ggoooodd  oorrddeerr  aanndd  ssttuuddeenntt  ddiisscciipplliinnee  eexxiisstt  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccrreeaattee  aa  ppoossiittiivvee  

eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  lleeaarrnniinngg  aanndd  ssttuuddyy..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  lleeaarrnn  ttoo  mmaakkee  ddeecciissiioonnss  aass  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ttoo  aacccceepptt  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

ooff  tthheeiirr  aaccttiioonnss  aass  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy..  
  

CCoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  ffaaiilliinngg  ttoo  ffoollllooww  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  

tthhee  nnaattuurree  aanndd  sseerriioouussnneessss  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt,,  ccoonnsseeqquueenncceess  mmaayy  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  AAfftteerr  SScchhooooll  
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DDeetteennttiioonn((ss)),,  SSaannccttiioonnss,,  SSaattuurrddaayy  DDeetteennttiioonn((ss)),,  SSuussppeennssiioonn,,  PPrroobbaattiioonn,,  PPaarreenntt  CCoonnffeerreennccee,,  IInnvvoolluunnttaarryy  WWiitthhddrraawwaall,,  

aanndd//oorr  EExxppuullssiioonn  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  
  

SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  ffoollllooww  tthhee  ddiirreeccttiivveess  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ffaaccuullttyy,,  aanndd  ssttaaffff  aatt  aallll  ttiimmeess..  SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  ddeeppoorrtt  

tthheemmsseellvveess  iinn  aa  mmaannnneerr  wwhhiicchh  rreefflleeccttss  ppoossiittiivvee  vvaalluueess..  NNoo  rroowwddyy  bbeehhaavviioorr  oorr  ffiigghhttiinngg  iiss  aacccceeppttaabbllee..  AA  ssttuuddeenntt’’ss  bbeehhaavviioorr  

iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm  mmuusstt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo,,  nnoott  hhiinnddeerr,,  tthhee  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss..  IIff  aa  ssttuuddeenntt  iiss  ttoolldd  ttoo  lleeaavvee  tthhee  ccllaassssrroooomm  ffoorr  

ddiisscciipplliinnaarryy  rreeaassoonnss,,  tthhee  ssttuuddeenntt  mmuusstt  rreeppoorrtt  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonniisstt  aanndd  ccoommpplleettee  aa  rreeffeerrrraall  ffoorrmm..  TThhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  bbee  ccoonnttaacctteedd..  
  

AAnnyy  iinnaapppprroopprriiaattee  ccoonndduucctt,,  wwhheetthheerr  iinnssiiddee  oorr  oouuttssiiddee  ooff  sscchhooooll  tthhaatt  tthhee  PPrriinncciippaall  jjuuddggeess  aass  ddeettrriimmeennttaall  ttoo  tthhee  rreeppuuttaattiioonn  ooff  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  mmaayy  rreessuulltt  iinn  eexxppuullssiioonn..  IItt  iiss  tthhee  rriigghhtt  aanndd  oobblliiggaattiioonn  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  rreegguullaattee  aaggaaiinnsstt  aannyy  

bbeehhaavviioorr  tthhaatt  iiss  ddeeeemmeedd  iinnaapppprroopprriiaattee,,  uunnssaaffee,,  oorr  ddiissrruuppttiivvee  ttoo  tthhee  nnoorrmmaall  sscchhooooll  ddaayy..  
  

PPrreesseennccee  oonn  CCaammppuuss  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  aa  cclloosseedd  ccaammppuuss..  SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  ggoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinnttoo  tthhee  sscchhooooll  bbuuiillddiinnggss  uuppoonn  aarrrriivvaall..  

SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  ttoo  llooiitteerr  iinn  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott,,  AArrccaaddiiaa  sshhooppppiinngg  cceenntteerr  oorr  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  bbuussiinneesssseess  iinn  tthhee  nneeiigghhbboorrhhoooodd  aatt  

aannyy  ttiimmee..    
  

DDuurriinngg  ccllaassss  sseessssiioonnss,,  ssttuuddeennttss  aarree  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  qquuiieett  iinn  tthhee  hhaallllwwaayyss  aanndd  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ccoonnggrreeggaattee  iinn  tthhee  hhaallllwwaayyss..  
  

DDuurriinngg  bbrreeaakk  aanndd  lluunncchhttiimmee  tthhee  sseeccoonndd  fflloooorr  iinn  BBuuiillddiinngg  AA  iiss  oouutt  ooff  bboouunnddss  ffoorr  ssttuuddeennttss  aass  wweellll  aass  ggooiinngg  ttoo  tthheeiirr  ccaarr  iinn  tthhee  

ppaarrkkiinngg  lloott  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn..  
  

SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  lleeaavvee  ccaammppuuss  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn..  AAnnyy  eexxcceeppttiioonnss  rreeqquuiirree  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  

ppaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  aanndd  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall..  AAllll  lleeggaall  aanndd  iinnssuurraannccee  rreeqquuiirreemmeennttss  mmuusstt  bbee  mmeett..  
  

SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  rreelleeaasseedd  ttoo  ssttrraannggeerrss  oorr  ccaalllleerrss  wwiitthhoouutt  ppaarreennttaall  ccoonnsseenntt..  TThhiiss  ddooeess  nnoott  aappppllyy  ttoo  rreelleeaassee  ooff  ssttuuddeennttss  ttoo  aa  

ppeeaaccee  ooffffiicceerr..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  aallll  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttaaccttss  bbee  kkeepptt  ccuurrrreenntt  aanndd  oonn  ffiillee  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  
  

WWhheenn  aarrrriivviinngg  oorr  wwhheenn  lleeaavviinngg  tthhee  ccaammppuuss,,  ssttuuddeennttss  aarree  ttoo  oobbeeyy  ttrraaffffiicc  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  ppeeddeessttrriiaannss  aanndd  mmoottoorriissttss..  

SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  ddoo  ssoo  qquuiieettllyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ffoorr  oouurr  nneeiigghhbboorrss  aanndd  wwiitthh  ffuullll  rreessppeecctt  ffoorr  ootthheerr  ddrriivveerrss  aanndd  ppeeddeessttrriiaannss..  
  

AAddddrreessssiinngg  TTeeaacchheerrss  aanndd  SSttaaffff  MMeemmbbeerrss  
  

SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  aaddddrreessss  tthheeiirr  TTeeaacchheerrss  uussiinngg  pprrooppeerr  ttiittlleess::  DDrr..,,  MMrrss..,,  MMss..,,  aanndd  MMrr..  
  

AAllccoohhooll,,  DDrruuggss  aanndd  RReellaatteedd  PPaarraapphheerrnnaalliiaa  
  

UUssiinngg,,  ppoosssseessssiinngg,,  ttrraaddiinngg,,  sseelllliinngg,,  ggiivviinngg  aawwaayy  oorr  ooffffeerriinngg  ttoo  ttrraaddee,,  sseellll,,  oorr  ggiivvee  aawwaayy  aallccoohhoolliicc  bbeevveerraaggeess,,  iilllleeggaall  ddrruuggss  oorr  

nnaarrccoottiiccss  aanndd  ootthheerr  hhaazzaarrddoouuss  ssuubbssttaanncceess  oonn  ccaammppuuss,,  aatt  sscchhooooll--ssppoonnssoorreedd  ffuunnccttiioonnss,,  oorr  aatt  aa  ttiimmee  oorr  ppllaaccee  ddiirreeccttllyy  

iinnvvoollvviinngg  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ssttuuddeennttss  wwiillll  nnoorrmmaallllyy  rreessuulltt  iinn  eexxppuullssiioonn..  SSiimmiillaarrllyy,,  bbeeiinngg  uunnddeerr  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  aallccoohhooll,,  

iilllleeggaall  ddrruuggss  oorr  nnaarrccoottiiccss,,  oorr  ootthheerr  hhaazzaarrddoouuss  ssuubbssttaanncceess  iinn  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee  wwiillll  rreessuulltt  iinn  aann  

iinnvveessttiiggaattiioonn,,  aanndd  nnoorrmmaallllyy  rreessuulltt  iinn  eexxppuullssiioonn..    
  

AAtthhlleettiicc  CCoonnsseenntt  FFoorrmmss  
  

AAllll  ssttuuddeennttss  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  aatthhlleettiiccss  mmuusstt  rreeaadd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  SSttuuddeenntt  PPaacckk  aanndd  hhaavvee  oonn  ffiillee  pprriioorr  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  

pprraaccttiiccee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmmss::  AAtthhlleettiicc  PPrree--PPaarrttiicciippaattiioonn  PPhhyyssiiccaall  EExxaammss  FFoorrmm,,  SSttuuddeenntt  AAtthhlleettee  EEmmeerrggeennccyy  IInnffoorrmmaattiioonn  

FFoorrmm,,  aanndd  tthhee  SSttuuddeenntt--AAtthhlleettee  &&  PPaarreenntt//LLeeggaall  CCuussttooddiiaann  CCoonnccuussssiioonn  SSttaatteemmeenntt  FFoorrmm  ccoommpplleetteedd  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt..  
  

BBaacckkppaacckkss  //  BBaaggss  
  

BBaacckkppaacckkss,,  bbaaggss  aanndd  ssuuiittccaasseess  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  iinn  ccllaassssrroooommss..  SSttuuddeennttss  aarree  aassssiiggnneedd  aa  lloocckk  aanndd  aa  lloocckkeerr  ffoorr  tthheeiirr  

bbooookkss,,  bbaacckkppaacckkss,,  bbaaggss  aanndd  ppeerrssoonnaall  iitteemmss..  
  

BBuullllyyiinngg  //  CCyybbeerr--BBuullllyyiinngg  
  

BBuullllyyiinngg  iiss  aann  aacctt  ooff  aaggggrreessssiivvee  bbeehhaavviioorr  iinn  ppeerrssoonn  oorr  tthhrroouugghh  aa  mmuullttii  mmeeddiiaa  oouuttlleett,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  iinntteennttiioonnaallllyy  hhuurrtt  aannootthheerr  

ppeerrssoonn,,  pphhyyssiiccaallllyy  oorr  mmeennttaallllyy..  BBeehhaavviioorrss  mmaayy  iinncclluuddee::  vveerrbbaall  oorr  wwrriitttteenn  aabbuussee,,  hhaarraassssmmeenntt  tthhrroouugghh  tteecchhnnoollooggyy,,  eexxcclluussiioonn  

ffrroomm  aaccttiivviittiieess,,  eexxcclluussiioonn  ffrroomm  ssoocciiaall  ssiittuuaattiioonnss,,  pphhyyssiiccaall  aabbuussee,,  oorr  ccooeerrcciioonn..    
  

BBuullllyyiinngg  iinncclluuddeess  ttaauunnttiinngg  aanndd  tteeaassiinngg  aa  ttaarrggeett..  BBuullllyyiinngg  ccaann  bbee  bbrrookkeenn  iinnttoo  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess::  DDiirreecctt  bbuullllyyiinngg,,  aanndd  iinnddiirreecctt  

bbuullllyyiinngg..  DDiirreecctt  bbuullllyyiinngg  iinnvvoollvveess  pphhyyssiiccaall  aaggggrreessssiioonn  ssuucchh  aass  sshhoovviinngg  aanndd  ppookkiinngg,,  tthhrroowwiinngg  tthhiinnggss,,  ssllaappppiinngg,,  cchhookkiinngg,,  

ppuunncchhiinngg  aanndd  kkiicckkiinngg,,  bbeeaattiinngg,,  ssttaabbbbiinngg,,  ppuulllliinngg  hhaaiirr,,  ssccrraattcchhiinngg,,  bbiittiinngg,,  ssccrraappiinngg  aanndd  ppiinncchhiinngg..  IInnddiirreecctt  bbuullllyyiinngg  iiss  

cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhrreeaatteenniinngg  tthhee  vviiccttiimm  iinnttoo  ssoocciiaall  iissoollaattiioonn..  TThhiiss  iissoollaattiioonn  iiss  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  aa  wwiiddee  vvaarriieettyy  ooff  

tteecchhnniiqquueess,,  iinncclluuddiinngg  sspprreeaaddiinngg  ggoossssiipp,,  rreeffuussiinngg  ttoo  ssoocciiaalliizzee  wwiitthh  tthhee  vviiccttiimm,,  bbuullllyyiinngg  ootthheerr  ppeeooppllee  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  ssoocciiaalliizzee  

wwiitthh  tthhee  vviiccttiimm,,  aanndd  ccrriittiicciizziinngg  tthhee  vviiccttiimm''ss  mmaannnneerr  ooff  ddrreessss  aanndd  ootthheerr  ssoocciiaallllyy--ssiiggnniiffiiccaanntt  mmaarrkkeerrss..    
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CCoonnsseeqquueenncceess  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  tthhee  nnaattuurree  aanndd  sseerriioouussnneessss  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt..  
  

CCaammeerraa  PPhhoonneess  
  

TTaakkiinngg,,  ppoosssseessssiinngg,,  ddiissppllaayyiinngg,,  ddiissttrriibbuuttiinngg,,  aanndd//oorr  ttrraannssmmiittttiinngg  ppiiccttuurreess  uussiinngg  aa  ccaammeerraa  pphhoonnee  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  iiss  

pprroohhiibbiitteedd  aatt  aallll  ttiimmeess..  DDiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  mmaatteerriiaall,,  iinncclluuddiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa,,  tthhaatt  ccaauusseess  

eemmbbaarrrraassssmmeenntt  oorr  ddiissccrreeddiitt  ttoo  tthhee  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ccoommmmuunniittyy  aanndd  iittss  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  iiss  pprroohhiibbiitteedd  aatt  aallll  

ttiimmeess..  UUssee  ooff  aa  ccaammeerraa  pphhoonnee  mmaayy  rreessuulltt  iinn  aaddddiittiioonnaall  ccoonnsseeqquueenncceess,,  bbeeyyoonndd  ccoonnffiissccaattiioonn  iiff  uusseedd  ttoo  ttaakkee  ppiiccttuurreess  tthhaatt  aarree  

ppoosstteedd  oonn  tthhee  wweebb  oorr  ttoo  bbrreeaakk  rruulleess  oorr  llaawwss..  
  

CCaammppuuss  CClleeaannlliinneessss  
  

IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  ssttuuddeennttss  aassssiisstt  iinn  kkeeeeppiinngg  tthhee  ccaammppuuss  aanndd  ccllaassssrroooommss  nneeaatt  aanndd  cclleeaann  aatt  aallll  ttiimmeess,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  DDiinniinngg  

HHaallll  aanndd  tthhee  oouuttssiiddee  ppiiccnniicc  ttaabblleess..  DDiissrreeggaarrdd  ffoorr  tthhiiss  ppoolliiccyy  wwiillll  rreessuulltt  iinn  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoonnsseeqquueenncceess..  SSttuuddeenntt  ooffffeennddeerrss  wwiillll  

bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  cclleeaann  tthhee  aarreeaass  lliisstteedd  ffoorr  aa  lleennggtthh  ooff  ttiimmee  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  aa  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerr  oorr  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  ddeetteerrmmiinneedd  

bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  
  

CCaarrppooooll  
  

PPaarreennttss  aanndd  hhoosstt  ppaarreennttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  ccaarrppooooll  ttoo  tthhee  ccaammppuuss  aanndd  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  ootthheerr  ppaarreennttss////hhoosstt  ppaarreennttss  lliivviinngg  

iinn  yyoouurr  aarreeaa..  
  

CChhaannggeess  iinn  SSttuuddeenntt  oorr  FFaammiillyy  IInnffoorrmmaattiioonn  
  

TThhee  HHoommeessttaayy  CCoooorrddiinnaattoorr  aanndd  tthhee  PPDDSSOO,,  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  PPrrooggrraamm  aarree  ttoo  bbee  nnoottiiffiieedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinn  

wwrriittiinngg  ooff  aannyy  cchhaannggee  ooff  aaddddrreessss,,  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr,,  eemmaaiill  aaddddrreessss,,  hheeaalltthh  oorr  eemmeerrggeennccyy  iinnffoorrmmaattiioonn..  AAllll  ffoorrmmss  aarree  ttoo  bbee  

ccuurrrreenntt  aanndd  ccoommpplleettee..  TThhiiss  iiss  eesssseennttiiaall  iinn  oorrddeerr  ttoo  kkeeeepp  sscchhooooll  rreeccoorrddss  aanndd  tthhee  SSEEVVIISS  rreeccoorrddss  aaccccuurraattee  aanndd  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  

aabbllee  ttoo  ccoonnttaacctt  ppaarreennttss,,  gguuaarrddiiaannss  aanndd  hhoosstt  ppaarreennttss  iinn  tthhee  eevveenntt  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ddoo  ssoo..  
  

CChhaarraacctteerr  FFoorrmmaattiioonn  
    

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ssttrreesssseess  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  wwhhoollee  ppeerrssoonn..  HHoowweevveerr,,  wwhheenn  aa  ssttuuddeenntt  mmaanniiffeessttss  ddiiffffiiccuullttyy  iinn  

lliivviinngg  wwiitthhiinn  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ooff  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk  aanndd//oorr  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk,,  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  

ddeeaallss  wwiitthh  tthheessee  iissssuueess  ccoonnssttrruuccttiivveellyy  tthhrroouugghh  iittss  ppoolliicciieess,,  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ccoouunnsseelliinngg,,  ffaaccuullttyy,,  aanndd  ootthheerr  ddyynnaammiiccss  wwiitthhiinn  

tthhee  sscchhooooll..  OOppttiioonnss  ffoorr  eennccoouurraaggiinngg  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  ggrrooww  iinn  mmaattuurriittyy,,  iinntteeggrriittyy,,  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  mmaayy  bbee  ttoo  aasskk  tthhee  ssttuuddeenntt  

ttoo  eenntteerr  iinnttoo  ccoouunnsseelliinngg,,  ttoo  rreeqquuiirree  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy  hhee//sshhee  hhaass  ooffffeennddeedd,,  oorr  ttoo  ssuussppeenndd  hhiimm//hheerr  ffrroomm  

sscchhooooll  aanndd  tthheerreebbyy  rreemmoovvee  tthhee  ssttuuddeenntt  ffrroomm  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  
  

WWee  aaddddrreessss  tthhee  ggoooodd  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  aanndd  hhiiss//hheerr  ffaammiillyy  oorr  hhoosstt  ffaammiillyy  aass  wweellll  aass  tthhee  ggoooodd  ooff  tthhee  eennttiirree  ccoommmmuunniittyy..  AAtt  ttiimmeess  

tthhee  sscchhooooll  mmaayy  jjuuddggee  tthhaatt  tthhee  ssttuuddeenntt  ccaann  nnoo  lloonnggeerr  rreemmaaiinn  iinn  sscchhooooll  bbeeccaauussee  hhiiss//hheerr  pprreesseennccee  iiss  ccoouunntteerr--pprroodduuccttiivvee  ttoo  

tthhee  ggoooodd  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  ooff  tthhee  sscchhooooll..  TThhiiss  ddeecciissiioonn  wwiillll  bbee  aarrrriivveedd  aatt  aafftteerr  aa  pprroocceedduurree  ooff  dduuee  pprroocceessss..  IInn  ccaasseess  ooff  

eexxttrreemmee  cciirrccuummssttaanncceess  wwhheerree  tthhee  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy  oorr  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ssttuuddeenntt  mmaayy  bbee  aatt  rriisskk,,  tthhee  PPrriinncciippaall  ccaann  wwaaiivvee  tthhee  

ssttuuddeenntt''ss  rriigghhtt  ttoo  dduuee  pprroocceessss  aanndd  iimmmmeeddiiaatteellyy  eexxppeell  tthhee  ssttuuddeenntt  aanndd  tthhee  PPDDSSOO,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  PPrrooggrraamm  DDiirreeccttoorr  

ccaann  tteerrmmiinnaattee  tthhee  FFoorrmm  II--2200  ffoorr  aa  ssttuuddeenntt  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  PPrrooggrraamm  ffoorr  ffaaiilliinngg  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ssttaattuuss..  
  

TThhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  wwhhoollee  ppeerrssoonn  iinncclluuddeess  nnoott  oonnllyy  aaccaaddeemmiicc  aacchhiieevveemmeenntt,,  bbuutt  aallssoo  eemmpphhaassiizzeess  pprrooffeessssiioonnaall,,  

hhuummaann,,  eetthhiiccaall,,  eemmoottiioonnaall,,  aanndd  ssoocciiaall  ggrroowwtthh  tthhrroouugghh::  
  

11..  TTrruussttwwoorrtthhiinneessss::  BBee  hhoonneesstt..  DDoonn’’tt  ddeecceeiivvee,,  cchheeaatt  oorr  sstteeaall..  BBee  rreelliiaabbllee  --  ddoo  wwhhaatt  yyoouu  ssaayy  yyoouu’’llll  ddoo..  HHaavvee  tthhee  ccoouurraaggee  

ttoo  ddoo  tthhee  rriigghhtt  tthhiinngg..  BBuuiilldd  aa  ggoooodd  rreeppuuttaattiioonn..  BBee  llooyyaall  --  ssttaanndd  bbyy  yyoouurr  ffaammiillyy,,  ffrriieennddss  aanndd  ccoouunnttrryy..  
  

22..  RReessppeecctt::  TTrreeaatt  ootthheerrss  wwiitthh  rreessppeecctt;;  ffoollllooww  tthhee  GGoollddeenn  RRuullee..  BBee  ttoolleerraanntt  ooff  ddiiffffeerreenncceess..  UUssee  ggoooodd  mmaannnneerrss,,  nnoott  bbaadd  

llaanngguuaaggee..  BBee  ccoonnssiiddeerraattee  ooff  tthhee  ffeeeelliinnggss  ooff  ootthheerrss..  DDoonn’’tt  tthhrreeaatteenn,,  hhiitt  oorr  hhuurrtt  aannyyoonnee..  DDeeaall  ppeeaacceeffuullllyy  wwiitthh  aannggeerr,,  

iinnssuullttss  aanndd  ddiissaaggrreeeemmeennttss..  
  

33..  RReessppoonnssiibbiilliittyy::  DDoo  wwhhaatt  yyoouu  aarree  ssuuppppoosseedd  ttoo  ddoo..  PPeerrsseevveerree::  kkeeeepp  oonn  ttrryyiinngg..  AAllwwaayyss  ddoo  yyoouurr  bbeesstt..  UUssee  sseellff--ccoonnttrrooll..  

BBee  sseellff--  ddiisscciipplliinneedd..  TThhiinnkk  bbeeffoorree  yyoouu  aacctt  --  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess..  BBee  aaccccoouunnttaabbllee  ffoorr  yyoouurr  cchhooiicceess..  
  

44..  FFaaiirrnneessss::  PPllaayy  bbyy  tthhee  rruulleess..  TTaakkee  ttuurrnnss  aanndd  sshhaarree..  BBee  ooppeenn--mmiinnddeedd..  LLiisstteenn  ttoo  ootthheerrss..  DDoonn’’tt  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  ootthheerrss..  

DDoonn’’tt  bbllaammee  ootthheerrss  ccaarreelleessssllyy..  
44  

  

55..  CCaarriinngg::  BBee  kkiinndd..  BBee  ccoommppaassssiioonnaattee  aanndd  sshhooww  yyoouu  ccaarree..  EExxpprreessss  ggrraattiittuuddee..  FFoorrggiivvee  ootthheerrss..  HHeellpp  ppeeooppllee  iinn  nneeeedd..  
  

66..  CCiittiizzeennsshhiipp::  SShhaarree  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  sscchhooooll  aanndd  ccoommmmuunniittyy  bbeetttteerr..  CCooooppeerraattee..  GGeett  iinnvvoollvveedd  iinn  ccoommmmuunniittyy  aaffffaaiirrss..  SSttaayy  

iinnffoorrmmeedd;;  vvoottee..  BBee  aa  ggoooodd  nneeiigghhbboorr..  OObbeeyy  llaawwss  aanndd  rruulleess..  RReessppeecctt  aauutthhoorriittyy..  PPrrootteecctt  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  
  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  CChhaarraacctteerr  EEdduuccaattiioonn  aanndd  bbeeiinngg  aa  RReessppoonnssiibbllee  CCiittiizzeenn  iiss  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  pprroocceessss  ooff  ppoossiittiivvee  ddeevveellooppmmeenntt  

wwhhiicchh  sshhoouulldd  rreeiinnffoorrccee  tthhee  ppoossiittiivvee  qquuaalliittiieess  aallrreeaaddyy  ttaauugghhtt  iinn  tthhee  hhoommeess  aanndd  hhoommeessttaayyss  ooff  oouurr  ssttuuddeennttss..  
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CClloosseedd  CCaammppuuss  aanndd  OOuutt--ooff--BBoouunnddss  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  aa  cclloosseedd  ccaammppuuss..  OOnnccee  ssttuuddeennttss  aarrrriivvee  oonn  ccaammppuuss  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg,,  tthheeyy  mmaayy  nnoott  lleeaavvee  tthhee  

ccaammppuuss  wwiitthhoouutt  ssppeecciiaall  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhiiss  iinncclluuddeess  bbrreeaakk  aanndd  lluunncchh  ppeerriiooddss..  AAnn  OOffff--CCaammppuuss  PPeerrmmiitt  

mmuusstt  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  
  

DDuurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy,,  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott  iiss  oouutt--ooff--bboouunnddss..  DDuurriinngg  bbrreeaakk  aanndd  lluunncchhttiimmee  ggooiinngg  ttoo  aa  ccaarr  iinn  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott  

wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn  aanndd  tthhee  sseeccoonndd  fflloooorr  ooff  BBuuiillddiinngg  AA  aarree  oouutt  ooff  bboouunnddss  ffoorr  ssttuuddeennttss..  CCoonnsseeqquueenncceess  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  

tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  tthhee  nnaattuurree  aanndd  sseerriioouussnneessss  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt,,  ccoonnsseeqquueenncceess  mmaayy  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  

lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  AAfftteerr  SScchhooooll  DDeetteennttiioonn((ss)),,  SSaannccttiioonnss,,  SSaattuurrddaayy  DDeetteennttiioonn((ss)),,  SSuussppeennssiioonn,,  PPrroobbaattiioonn,,  PPaarreenntt  

CCoonnffeerreennccee,,  IInnvvoolluunnttaarryy  WWiitthhddrraawwaall,,  aanndd//oorr  EExxppuullssiioonn  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  
  

CCoo--CCuurrrriiccuullaarr  AAccttiivviittiieess  
    

CCoo--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  aarree  aa  vviittaall  ppaarrtt  ooff  ssttuuddeenntt  lliiffee  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  EEvveerryy  ssttuuddeenntt  iiss  ssttrroonnggllyy  eennccoouurraaggeedd  ttoo  

aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  cclluubbss  aanndd//oorr  tteeaammss..  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  AAtthhlleettiiccss,,  tthheerree  aarree  mmaannyy  aaccttiivviittiieess  ffoorr  ssttuuddeennttss,,  

iinncclluuddiinngg  ssoocciiaall  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  ddaanncceess  aanndd  CCoommmmuunniittyy  SSeerrvviiccee,,  aass  wweellll  aass  AASSBB  SSttuuddeenntt  GGoovveerrnnmmeenntt,,  cclluubbss,,  

ppuubblliiccaattiioonnss,,  PPeerrffoorrmmiinngg  AArrttss,,  aanndd  CCoonncceerrttss..  
  

LLuunncchh  ttiimmee  iinnttrraammuurraall  ssppoorrttss,,  aafftteerr  sscchhooooll  cclluubbss,,  aanndd  ootthheerr  ffuunn  eevveennttss  aarree  sscchheedduulleedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  ttoo  eennccoouurraaggee  

ssttuuddeennttss  ttoo  aatttteenndd  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  aa  vvaarriieettyy  ooff  aaccttiivviittiieess  TThheessee  aaccttiivviittiieess  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroommoottee  tthhee  pphhyyssiiccaall  aanndd  ssoocciiaall  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt,,  ttoo  pprroovviiddee  ooppppoorrttuunniittiieess  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp,,  ttoo  pprroovviiddee  aavveennuueess  ttoo  sseerrvvee  tthhee  sscchhooooll  aanndd  tthhee  

ccoommmmuunniittyy,,  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  iinntteerreessttss  aanndd  ttaalleennttss..  
  

CCoommmmuunniiccaabbllee  DDiisseeaassee  
    

SSttuuddeennttss  wwiitthh  ccoommmmuunniiccaabbllee  ddiisseeaasseess  mmaayy  bbee  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  ccllaassss  wwhheerree  tthhee  ddiisseeaassee  pprreesseennttss  aa  hheeaalltthh  tthhrreeaatt  ttoo  ootthheerr  

ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy  oorr  ssttaaffff..  DDeecciissiioonnss  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonn  aa  ccaassee--bbyy--ccaassee  bbaassiiss..  AA  ssttuuddeenntt  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  aabbsseenntt  ffrroomm  sscchhooooll  

bbeeccaauussee  ooff  aa  rreeppoorrtteedd  ccoommmmuunniiccaabbllee  ddiisseeaassee  mmuusstt  hhaavvee  aa  ppeerrmmiitt  iissssuueedd  bbyy  aann  aapppprroopprriiaattee  hheeaalltthh  aauutthhoorriittyy  bbeeffoorree  bbeeiinngg  

aalllloowweedd  ttoo  rreettuurrnn  ttoo  sscchhooooll..  TThhee  aaccaaddeemmyy  sshhaallll  iinnffoorrmm  tthhee  llooccaall  hheeaalltthh  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  aallll  rreeppoorrttaabbllee  ccoommmmuunniiccaabbllee  

ddiisseeaasseess..  
  

CCoonnffiissccaattiioonn  ooff  SSttuuddeenntt  PPrrooppeerrttyy  
    

AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  ffaaccuullttyy,,  aanndd  ssttaaffff  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonnffiissccaattee  bbooookkss,,  cceelllluullaarr  pphhoonneess,,  iiPPaaddss,,  llaappttooppss,,  nnootteebbooookkss,,  nnootteess,,  

ppaappeerrss,,  oorr  ootthheerr  ssuucchh  iitteemmss  iiff  ssuucchh  iitteemmss  aarree  iinntteerrffeerriinngg  wwiitthh  tthhee  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss  oorr  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  

sscchhooooll  ppoolliiccyy..  BBooookkss  oorr  ootthheerr  aarrttiicclleess  mmaayy  bbee  ccoonnffiissccaatteedd  ffrroomm  aa  ssttuuddeenntt  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  uussiinngg  tthheemm  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  ddiissttrraaccttss  

ffrroomm  tthhee  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss,,  ssuucchh  aass  ddooiinngg  ccllaassss  oorr  hhoommeewwoorrkk  ffrroomm  aannootthheerr  ccllaassss..  SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  hhaavvee  oorr  

mmaakkee  uussee  ooff  tteeaacchheerr  ccoouurrssee  rreessoouurrccee  tteexxttss  aanndd//oorr  mmaatteerriiaallss  ffrroomm  aannyy  ppuubblliisshheerr,,  oonnlliinnee  rreessoouurrccee  oorr  oonnlliinnee  wweebbppaaggee..  
  

CCuussttooddiiaall  oorr  HHoosstt  PPaarreennttss  //  GGuuaarrddiiaannss  
    

AAllll  ssttuuddeennttss,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  rreeaacchheedd  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oorr  oollddeerr  mmuusstt  lliivvee  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  ppaarreennttss  oorr  

lleeggaall  gguuaarrddiiaannss  oorr  aapppprroovveedd  hhoosstt  ppaarreennttss  iinn  tthhee  ssaammee  rreessiiddeennccee..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  rreeaacchheedd  eeiigghhtteeeenn  yyeeaarrss  ooff  aaggee  mmuusstt  

aabbiiddee  bbyy  tthhee  rruulleess  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthheeyy  wweerree  aacccceepptteedd..    
  

EEmmaanncciippaatteedd  mmiinnoorrss  mmaayy  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreemmaaiinn  aass  ssttuuddeennttss  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  
  

CCuussttooddyy  ooff  MMiinnoorrss  
    

TThhee  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  tthhee  ccuussttooddyy  ooff  aa  ssttuuddeenntt  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  rreeggiissttrraattiioonn  mmuusstt  eexxpplliicciittllyy  iinnffoorrmm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iinn  

tthhee  ccaassee  ooff  aa  cchhaannggee  iinn  ccuussttooddiiaall  ccaarree..  IItt  iiss  aallssoo  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  ccuussttooddiiaall  ppaarreenntt  ttoo  pprroovviiddee  ccoouurrtt--cceerrttiiffiieedd  ccooppyy  ooff  

tthhee  ddooccuummeennttss  aanndd  ttoo  iinnffoorrmm  tthhee  sscchhooooll  ooff  aannyy  ccoouurrtt--oorrddeerreedd  rreessttrriiccttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  aacccceessss  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt  bbyy  aa  nnoonn--

ccuussttooddiiaall  ppaarreenntt..  TThhee  aaccaaddeemmyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreeqquueesstt  pprrooooff  ooff  gguuaarrddiiaannsshhiipp  aatt  aannyy  ttiimmee..  
  

DDeeffiiaannccee  
    

DDeeffiiaannccee  mmeeaannss  ffllaaggrraanntt  iinnssuubboorrddiinnaattiioonn,,  ddiissrreessppeecctt,,  oorr  ddiissoobbeeddiieennccee  ooff  aannyy  sscchhooooll  aaddmmiinniissttrraattoorr,,  ffaaccuullttyy,,  aanndd//oorr  ssttaaffff  bbyy  

ssppeeeecchh,,  ggeessttuurree,,  oorr  iinn  wwrriittiinngg..  TThhiiss  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  rreeffuussaall  ttoo  ggiivvee  lleeggaall  nnaammee,,  ttoo  ggoo  wwhheerree  ddiirreecctteedd,,  ttoo  

aaccccoommppaannyy  tthhee  aadduulltt  ttoo  aann  aaddmmiinniissttrraattoorr’’ss  ooffffiiccee,,  ttoo  ggiivvee  aaccccuurraattee,,  ttrruutthhffuull  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd//oorr  cchhrroonniicc  vviioollaattiioonnss  ooff  sscchhooooll  

rreegguullaattiioonnss  ooff  AAtttteennddaannccee,,  BBeehhaavviioorr,,  CChhaarraacctteerr  FFoorrmmaattiioonn,,  aanndd//oorr  DDrreessss  CCooddeess  oorr  SScchhooooll  UUnniiffoorrmm..  
  

DDMMVV  CCoommpplliiaannccee  aanndd  PPeerrmmiissssiioonn  SSlliippss  
    

SSttuuddeennttss  mmuusstt  aabbiiddee  bbyy  aallll  CCaalliiffoorrnniiaa  VVeehhiiccllee  CCooddee  aanndd  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  MMoottoorr  VVeehhiiccllee  rreegguullaattiioonnss..  TThheessee  rreegguullaattiioonnss  

iinncclluuddee  rreessttrriiccttiioonnss  oonn  ssttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  aa  pprroovviissiioonnaall  ddrriivveerr’’ss  lliicceennssee..  AAmmoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  ssuucchh  ssttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  
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ttrraannssppoorrtt  ppaasssseennggeerrss  uunnddeerr  2200  yyeeaarrss  oolldd  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  ttwweellvvee  mmoonntthhss  ooff  hhaavviinngg  tthheeiirr  lliicceennssee  uunnlleessss  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  

gguuaarrddiiaann  oorr  lliicceennsseedd  ddrriivveerr  ooff  aatt  lleeaasstt  2255  yyeeaarrss  ooff  aaggee..  
  

AAss  aalllloowweedd  bbyy  CCaalliiffoorrnniiaa  llaaww,,  tthhee  sscchhooooll  mmaayy  iissssuuee  ppeerrmmiissssiioonn  sslliippss  aalllloowwiinngg  pprroovviissiioonnaall  ddrriivveerrss  ttoo  ttrraannssppoorrtt  iimmmmeeddiiaattee  

ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  ttoo  oorr  ffrroomm  sscchhooooll  oorr  aa  sscchhooooll--rreellaatteedd  aaccttiivviittyy..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  nnoott  uussee  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  sslliippss  ffoorr  aannyy  nnoonn--

sscchhooooll  ppuurrppoossee  oorr  ttoo  ttrraannssppoorrtt  aannyyoonnee  wwhhoo  iiss  nnoott  aann  iimmmmeeddiiaattee  ffaammiillyy  mmeemmbbeerr..  
  

DDeetteennttiioonnss    
  

DDeetteennttiioonnss  aarree  sscchheedduulleedd  aafftteerr  sscchhooooll  aanndd//oorr  oonn  SSaattuurrddaayy  ffoorr  iinnffrraaccttiioonnss  ooff  tthhee  sscchhooooll’’ss  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess..  

SSttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  aatttteenndd  aallll  aassssiiggnneedd  ddeetteennttiioonnss  bbyy  tthhee  ffaaccuullttyy  aanndd//oorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  CCoouurrtt,,  mmeeddiiccaall  oorr  ddeennttaall  

aappppooiinnttmmeennttss  mmuusstt  bbee  vveerriiffiieedd  iinn  aaddvvaannccee  bbyy  aa  nnoottee  ffrroomm  tthhee  ccoouunnsseelloorr,,  ccoouurrtt  ooffffiicceerr,,  ddeennttiisstt,,  ddooccttoorr,,  eettcc..  DDiissrreeggaarrdd  ffoorr  

aassssiiggnneedd  ddeetteennttiioonnss  mmaayy  rreessuulltt  iinn  pprroobbaattiioonn  aanndd//oorr  ssuussppeennssiioonn..  
  

DDrrooppppiinngg  OOffff  aanndd  PPiicckkiinngg  UUpp  SSttuuddeennttss  
  

PPaarreennttss,,  hhoosstt  ppaarreennttss,,  ssttuuddeennttss,,  aanndd  ccaarree  sseerrvviicceess  ssuucchh  aass  LLyyfftt  oorr  UUbbeerr  aarree  ttoo  ffoollllooww  tthhee  eessttaabblliisshheedd  pprroocceedduurreess  wwhheenn  

ddrrooppppiinngg  ooffff  aanndd  ppiicckkiinngg  uupp  ssttuuddeennttss  iinnssiiddee  ooff  tthhee  ccaammppuuss  ppaarrkkiinngg  lloott..  CCaarrss  aarree  ttoo  eenntteerr  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott  uussiinngg  tthhee  SSaannttaa  

AAnniittaa  AAvveennuuee  ddrriivveewwaayy  aanndd  eexxiitt  tthhee  lloott  uussiinngg  tthhee  RRoollyynn  PPllaaccee  ddrriivveewwaayy..  AA  ssppeeeedd  lliimmiitt  ooff  ffiivvee  ((55))  mmiilleess  ppeerr  hhoouurr  wwiillll  bbee  

eennffoorrcceedd  aatt  aallll  ttiimmeess  iinn  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott..  DDrroopp  ooffff  aanndd  ppiicckk  uupp  ooff  ssttuuddeennttss  iiss  nnoott  aalllloowweedd  iinn  tthhee  ffrroonntt  ooff  tthhee  sscchhooooll  bbuuiillddiinngg  oonn  

SSaannttaa  AAnniittaa  AAvveennuuee  aanndd  nneevveerr  iinn  aa  ddoouubbllee--ppaarrkkiinngg  ffaasshhiioonn..  
  

EEiigghhtteeeenn--YYeeaarr--OOlldd  SSttuuddeennttss    
  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  rreeaacchheedd  eeiigghhtteeeenn  yyeeaarrss  ooff  aaggee  mmuusstt  aabbiiddee  bbyy  tthhee  rruulleess  uunnddeerr  wwhhiicchh  tthheeyy  wweerree  aacccceepptteedd;;  nnaammeellyy  tthhaatt  

tthheeyy  lliivvee  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  ppaarreennttss  oorr  lleeggaall  gguuaarrddiiaannss..    
  

AA  rreemmiinnddeerr  ttoo  aallll  mmaallee  cciittiizzeennss,,  oorr  nnoonn--cciittiizzeenn  rreessiiddiinngg  iinn  tthhee  UU..SS..::  YYoouu  mmuusstt  rreeggiisstteerr  wwiitthh  tthhee  SSeelleeccttiivvee  SSeerrvviiccee  wwiitthhiinn  3300  

ddaayyss  ooff  yyoouurr  1188tthh  bbiirrtthhddaayy..  YYoouu  mmaayy  rreeggiisstteerr  aatt  aannyy  UU..SS..  PPoosstt  OOffffiiccee  oorr  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  wwwwww..ssssss..ggoovv    YYoouu  mmuusstt  rreeggiisstteerr  iinn  

oorrddeerr  ttoo  rreecceeiivvee  FFeeddeerraall  FFiinnaanncciiaall  AAiidd  ffoorr  ccoolllleeggee..  
  

EElleeccttrroonniicc  DDeevviicceess   
    

SSttuuddeennttss  aarree  oonnllyy  aalllloowweedd  ttoo  uussee  cceellll  pphhoonnee((ss)),,  eeaarrbbuuddss,,  hheeaaddpphhoonneess,,  aanndd  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  oouuttssiiddee  tthhee  bbuuiillddiinngg  bbeeffoorree  

aanndd  aafftteerr  sscchhooooll,,  aanndd  dduurriinngg  bbrreeaakk  oorr  lluunncchh..  CCeellll  pphhoonnee((ss)),,  eeaarrbbuuddss,,  hheeaaddpphhoonneess,,  aanndd  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  aarree  nnoott  ttoo  bbee  

uusseedd  iinnssiiddee  tthhee  bbuuiillddiinngg  aatt  aannyy  ttiimmee  uunnlleessss  ddiirreecctteedd  bbyy  aanndd  ssuuppeerrvviisseedd  bbyy  aa  tteeaacchheerr  ffoorr  aann  iinn  ccllaassss  aassssiiggnnmmeenntt..  SSttuuddeennttss  

aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ttuurrnn  ooffff  aanndd  ppllaaccee  tthheeiirr  cceellll  pphhoonnee((ss)),,  eeaarrbbuuddss,,  hheeaaddpphhoonneess,,  aanndd  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  iinn  tthhee  ccaaddddyy  iinn  eeaacchh  

ccllaassssrroooomm..  TThheessee  ddeevviicceess  wwiillll  bbee  ccoonnffiissccaatteedd  aanndd  ssttuuddeennttss  wwiillll  rreecceeiivvee  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoonnsseeqquueenncceess  iiff  tthheeyy  aarree  vviissiibbllee  iinn  tthhee  

bbuuiillddiinnggss  oorr  aatttteennddiinngg  aann  aasssseemmbbllyy..  
  

SScchhooooll  ppeerrssoonnnneell  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreevviieeww  tthhee  ppeerrttiinneenntt  ccoonntteennttss  ooff  aa  ccoonnffiissccaatteedd  cceellll  pphhoonnee((ss))  aanndd  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  

rreeggaarrddiinngg  aa  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn..    
  

SSmmaarrtt  wwaattcchheess,,  eeaarrbbuuddss,,  aanndd  ootthheerr  wweeaarraabbllee  tteecchhnnoollooggyy  mmuusstt  bbee  ttuurrnneedd  ooffff  aanndd  ppllaacceedd  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm’’ss  ccaaddddyy  dduurriinngg  

tteessttss  aanndd  aasssseessssmmeennttss..  
  

DDiiggiittaall  mmuussiicc  ppllaayyeerrss,,  eeaarrbbuuddss,,  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess,,  aanndd  ggaammeess  aarree  oonnllyy  aalllloowweedd  ttoo  bbee  wwoorrnn  oorr  uusseedd  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  sscchhooooll  

aanndd  dduurriinngg  bbrreeaakk  aanndd//oorr  lluunncchh..  IItt  iiss  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ddeevviiccee  iiss  ttuurrnneedd  ooffff  aanndd  oouutt  ooff  ssiigghhtt  wwhheenn  

tthheeyy  aarree  iinnssiiddee  tthhee  ccllaassssrroooomm..  DDiiggiittaall  mmuussiicc  ppllaayyeerrss,,  eeaarrbbuuddss,,  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess,,  aanndd  ggaammeess  aarree  nnoott  ttoo  bbee  bbrroouugghhtt  iinnttoo  aann  

aasssseemmbbllyy..  TThheessee  wwiillll  bbee  ccoonnffiissccaatteedd  aanndd  ssttuuddeennttss  wwiillll  rreecceeiivvee  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoonnsseeqquueenncceess  iiff  tthheessee  aarree  vviissiibbllee  iinn  tthhee  

ccllaassssrroooomm  oorr  aatttteennddiinngg  aann  aasssseemmbbllyy..  
  

SSttuuddeennttss  aarree  pprroohhiibbiitteedd  ffrroomm  mmaakkiinngg  cceelllluullaarr  pphhoonnee  ccaallllss  oorr  tteexxtt  mmeessssaaggiinngg  ffrroomm  ccllaassssrroooommss//rreessttrroooommss  aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  

tthhee  sscchhooooll  ddaayy..  EEmmeerrggeennccyy  pphhoonnee  ccaallllss  ttoo  hhoommee  mmaayy  bbee  mmaaddee  bbyy  ggooiinngg  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonn  DDeesskk..    
  

EElleevvaattoorr  
    

TThhee  uussee  ooff  tthhee  eelleevvaattoorr  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  pphhyyssiiccaallllyy  hhaannddiiccaappppeedd..  AA  ssttuuddeenntt  nneeeeddiinngg  aann  eelleevvaattoorr  kkeeyy  dduuee  ttoo  aa  

ddiissaabbiilliittyy//iinnjjuurryy  mmaayy  hhaavvee  oonnee  iissssuueedd  ttoo  tthheemm  wwiitthh  tthhee  pprrooppeerr  ddooccuummeennttaattiioonn..  LLoosstt  kkeeyyss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  $$1100..0000  

rreeppllaacceemmeenntt  ffeeee..  PPlleeaassee  sseeee  tthhee  RReecceeppttiioonniisstt..  
  

EEmmeerrggeennccyy  EEvvaaccuuaattiioonn::  EEaarrtthhqquuaakkee  aanndd  FFiirree  
    

FFiirree  aanndd  eevvaaccuuaattiioonn  pprroocceedduurreess  aarree  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  qquuiieettllyy  aanndd  eeffffiicciieennttllyy  aass  ppoosstteedd..  SShhoouulldd  aann  eeaarrtthhqquuaakkee  ooccccuurr  dduurriinngg  

tthhee  sscchhooooll  ddaayy,,  ffaaccuullttyy  wwiillll  iinnssttrruucctt  ssttuuddeennttss  ttoo  ddrroopp  ttoo  aa  ccrroouucchheedd  ppoossiittiioonn  uunnddeerr  tthheeiirr  ddeesskk  wwiitthh  tthheeiirr  bbaacckkss  ttoo  tthhee  

wwiinnddoowwss..  AAfftteerr  tthhee  sshhaakkiinngg  ssttooppss,,  aa  ssiiggnnaall  mmaayy  bbee  ggiivveenn  ttoo  bbeeggiinn  tthhee  eevvaaccuuaattiioonn  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  aanndd  ttoo  wwaallkk  iinn  oorrddeerrllyy  

ssiilleennccee  ttoo  tthhee  wweesstt  ppaarrkkiinngg  lloott  ttoo  aasssseemmbbllee  wwiitthh  tthheeiirr  tteeaacchheerr  ffoorr  aatttteennddaannccee  aanndd  ffuurrtthheerr  iinnssttrruuccttiioonnss..  SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  

rreessppoonndd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  ddiirreeccttiioonnss  ggiivveenn  bbyy  ffaaccuullttyy,,  ssttaaffff,,  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorrss..  
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EEmmeerrggeennccyy  TTrreeaattmmeenntt  CCoonnsseenntt  FFoorrmm  
    

EEmmeerrggeennccyy  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  rreelleeaassee  ffoorrmmss  mmuusstt  bbee  kkeepptt  ccuurrrreenntt  ffoorr  eeaacchh  ssttuuddeenntt  aanndd  uuppddaatteedd  aannnnuuaallllyy  oorr  aass  nneecceessssaarryy..  

PPlleeaassee  iinnffoorrmm  tthhee  AAssssiissttaanntt  ttoo  tthhee  PPrriinncciippaall//HHoommeessttaayy  CCoooorrddiinnaattoorr  wwhheenn  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  lleefftt  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  

aannootthheerr  aadduulltt  iinn  tthhee  ppaarreenntt,,  gguuaarrddiiaann  oorr  hhoosstt  ppaarreenntt’’ss  aabbsseennccee..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  aallll  eemmeerrggeennccyy  ccoonnttaaccttss  bbee  kkeepptt  ccuurrrreenntt  

ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  
  

EExxcceessssiivvee  SShhooww  ooff  AAffffeeccttiioonn  
    

EExxcceessssiivvee  pphhyyssiiccaall  ddeemmoonnssttrraattiioonnss  ooff  aaffffeeccttiioonn  aarree  iinnaapppprroopprriiaattee  iinn  sscchhooooll..  
  

FFiieelldd  TTrriippss  
  

FFiieelldd  TTrriippss  oorr  EExxppeerriieennttiiaall  LLeeaarrnniinngg  OOppppoorrttuunniittiieess  aarree  pprriivviilleeggeess  aaffffoorrddeedd  ttoo  ssttuuddeennttss;;  nnoo  ssttuuddeenntt  hhaass  aann  aabbssoolluuttee  rriigghhtt  ttoo  

ppaarrttiicciippaattee..  SSttuuddeennttss  mmaayy  bbee  ddeenniieedd  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiff  tthheeyy  ffaaiill  ttoo  mmeeeett  aaccaaddeemmiicc,,  aatttteennddaannccee  oorr  bbeehhaavviioorraall  rreeqquuiirreemmeennttss..  
  

FFiinnaall  RReeccoouurrssee    
  

TThhee  PPrreessiiddeenntt  iiss  tthhee  ffiinnaall  rreeccoouurrssee  oonn  aallll  mmaatttteerrss  aanndd  mmaayy  wwaaiivvee  aannyy  aanndd  aallll  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  ffoorr  jjuusstt  ccaauussee  

aatt  hhiiss  ddiissccrreettiioonn..  
  

FFiirree  SSaaffeettyy  
    

TThhee  iinnddiivviidduuaall  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aa  ffaallssee  ffiirree  aallaarrmm  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  sseevveerree  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoonnsseeqquueenncceess..  OOtthheerr  ssttuuddeennttss  wwhhoo  

ddeemmoonnssttrraattee  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ssuucchh  iirrrreessppoonnssiibbllee  bbeehhaavviioorr  bbyy  rreeffuussiinngg  ttoo  ttaakkee  aaccttiioonn  wwiillll  sshhaarree  iinn  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess..  WWhheenn  aa  

ffiirree  aallaarrmm  ssoouunnddss,,  ssttuuddeennttss  aarree  ttoo  wwaallkk  iinn  oorrddeerrllyy  ssiilleennccee  ttoo  tthhee  wweesstt  ppaarrkkiinngg  lloott  ttoo  aasssseemmbbllee  wwiitthh  tthheeiirr  tteeaacchheerr  ffoorr  

aatttteennddaannccee  aanndd  ffuurrtthheerr  iinnssttrruuccttiioonnss..  SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  rreessppoonndd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  ddiirreeccttiioonnss  ggiivveenn  bbyy  ffaaccuullttyy,,  ssttaaffff,,  aanndd  

aaddmmiinniissttrraattoorrss..  
  

FFoooodd  aanndd  BBeevveerraaggeess  
    

FFoooodd  aanndd  bbeevveerraaggeess  mmuusstt  bbee  ccoonnssuummeedd  iinn  ddeessiiggnnaatteedd  aarreeaass  oonn  tthhee  ffiirrsstt  fflloooorr  iinn  tthhee  DDiinniinngg  HHaallll  aanndd  aatt  tthhee  ppiiccnniicc  ttaabblleess  

oonnllyy..  FFoooodd  aanndd  bbeevveerraaggeess  aarree  nnoott  ttoo  bbee  ccoonnssuummeedd  iinn  tthhee  ccllaassssrroooommss,,  tthhee  RReessoouurrccee  LLiibbrraarryy  oorr  tthhee  ccoommppuutteerr  llaabbss  iinn  

BBuuiillddiinnggss  AA,,  BB  aanndd  TThhee  CCllaarrkkee  CCeenntteerr..  PPlleeaassee  ddeeppoossiitt  aallll  ttrraasshh  iinn  pprrooppeerr  ccoonnttaaiinneerrss  aanndd  rreeccyyccllee  ccaannss  bbyy  ppllaacciinngg  tthheemm  iinn  

tthhee  aapppprroopprriiaatteellyy  mmaarrkkeedd  rreecceeppttaacclleess..  
  

FFoorrbbiiddddeenn  AAccttiivviittiieess  
    

AAnnyy  uussee,,  ppoosssseessssiioonn  oorr  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  aallccoohhooll,,  aa  ccoonnttrroolllleedd  ssuubbssttaannccee  oorr  ppaarraapphheerrnnaalliiaa,,  ppoorrnnooggrraapphhiicc  mmaatteerriiaall,,  aanndd//oorr  

wweeaappoonnss  bbeeffoorree,,  dduurriinngg  oorr  aafftteerr  sscchhooooll  oorr  aa  sscchhooooll  rreellaatteedd  ffuunnccttiioonn  iiss  ffoorrbbiiddddeenn..  AAnnyy  aacctt  ooff  vviioolleennccee  oorr  ddeemmeeaanniinngg  

bbeehhaavviioorr,,  iinncclluuddiinngg  hhaazziinngg,,  sseexxttiinngg,,  aabbuussee,,  tthhrreeaattss  iinn  aannyy  ffoorrmm  iinncclluuddiinngg  ccyybbeerr  bbuullllyyiinngg  aaggaaiinnsstt  aannyy  ppeerrssoonn  oorr  tthhee  sscchhooooll,,  

hhaarraassssmmeenntt  aanndd  nnaammee  ccaalllliinngg  iiss  ffoorrbbiiddddeenn..  MMeemmbbeerrsshhiipp  iinn  ggaannggss,,  iinn  ggrroouuppss  uussiinngg  vviioolleennccee  oorr  ccooeerrcciioonn  iiss  ffoorrbbiiddddeenn..  

DDiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  mmaatteerriiaall,,  iinncclluuddiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa,,  tthhaatt  ccaauusseess  eemmbbaarrrraassssmmeenntt  oorr  ddiissccrreeddiitt  ttoo  tthhee  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ccoommmmuunniittyy  aanndd  iittss  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  iiss  ffoorrbbiiddddeenn..  VViioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  wwiillll  ssuubbjjeecctt  ssttuuddeennttss  ttoo  

sseevveerree  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  iinncclluuddiinngg  ssuussppeennssiioonn  aanndd//oorr  eexxppuullssiioonn..  AAllll  sseerriioouuss  iinnffrraaccttiioonnss  ooff  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  ppoolliicciieess,,  rruulleess  

aanndd  pprroocceedduurreess  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ssuussppeennssiioonn  oorr  eexxppuullssiioonn  aatt  tthhee  ssoollee  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattoorr  iinn  cchhaarrggee..  
  

FFoorrggeerryy  
  

FFoorrggeerryy  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  sseerriioouuss  ooffffeennssee..  SSttuuddeennttss  mmaayy  bbee  ssuussppeennddeedd  aanndd//oorr  aassssiiggnneedd  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoonnsseeqquueenncceess..  

IInntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  wwiillll  hhaavvee  tthheeiirr  FFoorrmm  II--2200  tteerrmmiinnaatteedd  bbyy  tthhee  PPDDSSOO,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  PPrrooggrraamm  DDiirreeccttoorr  aass  

ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  UU..SS..  CCiittiizzeennsshhiipp  aanndd  IImmmmiiggrraattiioonn  SSeerrvviicceess  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy..  
  

GGoooodd  RReeppuuttaattiioonn  ooff  tthhee  SScchhooooll  
    

SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  aallwwaayyss  ttoo  bbee  ccoouurrtteeoouuss  aanndd  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  rreessppeecctt  ffoorr  aallll  ppeerrssoonnss  aanndd  pprrooppeerrttyy..  SSttuuddeennttss  aarree  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ggoooodd  nnaammee  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  oonn  ccaammppuuss,,  ooffff  ccaammppuuss,,  aanndd  oonnlliinnee..  AAccttiioonnss  oonn  oorr  ooffff  ccaammppuuss  

aanndd  oonnlliinnee  tthhaatt  ccaann  ddeettrriimmeennttaallllyy  iimmppaacctt  tthhee  sscchhooooll’’ss  rreeppuuttaattiioonn  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoonnsseeqquueenncceess,,  iinncclluuddiinngg  

iinnvvoolluunnttaarryy  wwiitthhddrraawwaall  oorr  eexxppuullssiioonn  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  
  

AAnnyy  ssttuuddeenntt  wwhhoo  bbrriinnggss  ddiissccrreeddiitt  ttoo  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  tthhrroouugghh  aannyy  iimmmmoorraall,,  uunnllaawwffuull  oorr  uunneetthhiiccaall  aaccttiivviittyy  iinn  oorr  

oouuttssiiddee  sscchhooooll  aanndd  oonnlliinnee  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  iimmmmeeddiiaattee  iinnvvoolluunnttaarryy  wwiitthhddrraawwaall  oorr  eexxppuullssiioonn..  TThhiiss  bbeehhaavviioorr  iiss  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  

PPhhiilloossoopphhyy  aanndd  tthhee  MMiissssiioonn  ooff  tthhee  sscchhooooll..  UUnnllaawwffuull//uunneetthhiiccaall  aaccttiivviittyy  ssppeecciiffiiccaallllyy  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  iimmmmoorraall  

ccoonndduucctt,,  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  iinnvvoollvveemmeenntt,,  oorr  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  aa  ggrroouupp  oorr  ggaanngg  tthhaatt  eennggaaggeess  iinn  vviioolleennccee,,  hhaarraassssmmeenntt,,  oorr  

iinnttiimmiiddaattiioonn  ooff  ootthheerrss;;  uussee  oorr  ssaallee  ooff  iilllleeggaall  ssuubbssttaanncceess;;  tthheefftt;;  ppoosssseessssiioonn  ooff  aa  wweeaappoonn;;  uussee  ooff  pprriinntt,,  vviissuuaall,,  oorr  eelleeccttrroonniicc  
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mmeeddiiaa  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  hhaarraassssmmeenntt  oorr  bbuullllyyiinngg,,  eettcc..  CCoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  uunnllaawwffuull//uunneetthhiiccaall  aaccttiivviittyy  iinncclluuddee  iinnvvoolluunnttaarryy  

wwiitthhddrraawwaall  oorr  eexxppuullssiioonn  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  
  

GGrraadd  NNiigghhtt  
    

PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  GGrraadd  NNiigghhtt  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  mmeemmbbeerrss  iinn  ggoooodd  ssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ggrraadduuaattiinngg  ccllaassss..  
  

GGuumm  
    

GGuumm  cchheewwiinngg  iiss  nnoott  aalllloowweedd  oonn  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy  aatt  aannyy  ttiimmee..  
  

HHaarraassssmmeenntt  
    

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  ccoommmmiitttteedd  ttoo  pprroovviiddiinngg  aa  lleeaarrnniinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffrreeee  ffrroomm  hhaarraassssmmeenntt  ooff  aannyy  ffoorrmm..  HHaarraassssmmeenntt  

ooff  aa  ssttuuddeenntt  oorr  eemmppllooyyeeee  iiss  nneevveerr  aalllloowweedd..  HHaarraassssmmeenntt  iinncclluuddeess  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  vveerrbbaall,,  pphhyyssiiccaall,,  vviissuuaall  aanndd//oorr  sseexxuuaall  

hhaarraassssmmeenntt..  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  ttrreeaatt  aalllleeggaattiioonnss  ooff  hhaarraassssmmeenntt  mmoosstt  sseerriioouussllyy  aanndd  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn  ttoo  rreemmeeddyy  

tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  iiff  wwaarrrraanntteedd..  PPeerrssoonnss  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  ffiilleedd  ffaallssee  oorr  ffrriivvoolloouuss  cchhaarrggeess  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  uupp  ttoo  

aanndd  iinncclluuddiinngg  eexxppuullssiioonn..  
  

HHeeaalltthh  RReeccoorrddss  
    

AAllll  ssttuuddeennttss  mmuusstt  mmeeeett  CCaalliiffoorrnniiaa  SSttaattee  IImmmmuunniizzaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  bbeeffoorree  aaddmmiissssiioonn  ttoo  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  UUppddaatteedd  

hheeaalltthh  aanndd  iinnooccuullaattiioonn  rreeccoorrddss  aarree  ssttaattee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  mmuusstt  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  aanndd  oonn  ffiillee  ffoorr  eeaacchh  

ssttuuddeenntt..  AA  ssttuuddeenntt  hhaavviinngg  iinnccoommpplleettee  hheeaalltthh  rreeccoorrddss  mmaayy  bbee  ssuussppeennddeedd  ffrroomm  sscchhooooll  uunnttiill  tthhee  mmaatttteerr  iiss  cclleeaarreedd..  FFoorr  

ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn,,  pplleeaassee  vviissiitt::    hhttttppss::////wwwwww..ccddpphh..ccaa..ggoovv//PPrrooggrraammss//CCIIDD//DDCCDDCC//PPaaggeess//iimmmmuunniizzee..aassppxx  
  

IIllllnneessss  DDuurriinngg  SScchhooooll  
    

AA  ssttuuddeenntt  wwhhoo  iiss  ttoooo  iillll  ttoo  rreemmaaiinn  iinn  ccllaassss  oorr  aatt  sscchhooooll  iiss  ttoo  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonn  DDeesskk  aanndd  aa  ccaallll  wwiillll  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  

ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt..  IIff  tthhee  ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  iiss  uunnaavvaaiillaabbllee,,  tthhee  ppeerrssoonnss  ddeessiiggnnaatteedd  oonn  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  eemmeerrggeennccyy  ffoorrmm  wwiillll  

bbee  ccaalllleedd..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  aallll  pphhoonnee  nnuummbbeerrss  aanndd  eemmaaiill  aaddddrreessss  bbee  kkeepptt  ccuurrrreenntt  aanndd  oonn  ffiillee  ffoorr  tthhee  pprrootteeccttiioonn  ooff  tthhee  

ssttuuddeenntt..  SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  ttoo  ggoo  hhoommee  oonn  tthheeiirr  oowwnn..  
  

UUnnddeerr  nnoo  cciirrccuummssttaanncceess  sshhoouulldd  aann  iillll  ssttuuddeenntt  ssiimmppllyy  lleeaavvee  ccaammppuuss  wwiitthhoouutt  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffrroomm  tthhee  RReecceeppttiioonniisstt..  LLeeaavviinngg  

ccaammppuuss  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn  iiss  TTrruuaannccyy..  SShhoouulldd  aa  ssttuuddeenntt  lleeaavvee  ccaammppuuss  wwiitthhoouutt  aauutthhoorriizzaattiioonn,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  

ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn..  TThheerreeffoorree,,  iiff  aa  ssttuuddeenntt  bbeeccoommeess  iillll  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  aanndd  nneeeeddss  ttoo  ggoo  hhoommee,,  tthhee  ssttuuddeenntt  mmuusstt::  
  

11..  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonniisstt;;  
  

22..  ppaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  mmuusstt  bbee  ccoonnttaacctteedd;;  aanndd  
  

33..  tthhee  ssttuuddeenntt  ssiiggnneedd  oouutt  tthhrroouugghh  tthhee  RReecceeppttiioonniisstt..  
  

IInnccoommppaattiibbiilliittyy  
    

IInnccoommppaattiibbiilliittyy  iiss  ddeeffiinneedd  aass  ffllaaggrraanntt  oorr  ccoonnssiisstteenntt  ddeeffiiaannccee  ooff  tthhee  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy’’ss  AAddmmiissssiioonnss,,  AAccaaddeemmiicc,,  

AAtttteennddaannccee,,  FFiinnaanncciiaall,,  HHoommeessttaayy,,  CChhaarraacctteerr  FFoorrmmaattiioonn  aanndd  PPeerrssoonnaall  AAppppeeaarraannccee  ppoolliicciieess,,  rruulleess  aanndd  pprroocceedduurreess..  HHoossttiinngg  

aanndd//oorr  aatttteennddiinngg  aa  ppaarrttyy  aatt  wwhhiicchh  ddrruuggss  aanndd//oorr  aallccoohhooll  aarree  pprreesseenntt,,  eennggaaggiinngg  iinn  aaccttiivviittiieess  wwhhiicchh  aarree  iilllleeggaall  aanndd//oorr  

iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  sscchhooooll  pphhiilloossoopphhyy  aanndd  ppoolliiccyy  wwhhiillee  ooffff  ccaammppuuss  oorr  oonnlliinnee,,  rreeppeeaatteedd  aabbsseenncceess,,  ttaarrddiieess,,  aanndd//oorr  ttrruuaanncciieess,,  

bbeehhaavviioorr  aanndd//oorr  ddrreessss  ccooddee  oorr  uunniiffoorrmm  vviioollaattiioonnss  aarree  ssoommee  eexxaammpplleess  ooff  bbeehhaavviioorr  iinnccoommppaattiibbllee  wwiitthh  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy..  
  

IInn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  vviioollaattiioonn((ss))  ooff  sscchhooooll  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  

aallll  tthhee  ffaaccttss,,  iinncclluuddiinngg,,  wwiitthhoouutt  lliimmiittaattiioonnss,,  wwhheetthheerr  tthhee  aaccttiioonnss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  aarree  cchhrroonniicc  oorr  rreeppeettiittiivvee..  CCoonnsseeqquueenncceess  ttoo  

bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  tthhee  nnaattuurree  aanndd  sseerriioouussnneessss  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  ccoonnsseeqquueenncceess  mmaayy  

iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  SSaannccttiioonnss,,  PPaarreennttaall  NNoottiiffiiccaattiioonn,,  SSuussppeennssiioonn,,  PPrroobbaattiioonn,,  PPaarreenntt  CCoonnffeerreennccee,,  

IInnvvoolluunnttaarryy  WWiitthhddrraawwaall,,  aanndd//oorr  EExxppuullssiioonn  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  
  

LLiitttteerriinngg  
  

NNoo  ssttuuddeenntt  sshhaallll  wwiillllffuullllyy  ppllaaccee  lliitttteerr  ooff  aannyy  kkiinndd  ((ppaappeerr,,  ccaannss,,  wwrraappppeerrss,,  gguumm,,  ffoooodd,,  eettcc..))  oonn  tthhee  ggrroouunndd,,  oonn  aa  ttaabbllee,,  oorr  aannyy  

ppllaaccee  ootthheerr  tthhaann  aa  ttrraasshhccaann  oorr  rreeccyycclliinngg  bbiinn  ooff  ssoommee  kkiinndd..  CCoonnsseeqquueenncceess  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeeppeennddiinngg  

uuppoonn  tthhee  nnaattuurree  aanndd  sseerriioouussnneessss  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt,,  ccoonnsseeqquueenncceess  mmaayy  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  LLuunncchh  

DDeetteennttiioonn((ss)),,  AAfftteerr--SScchhooooll  DDeetteennttiioonn((ss)),,  aanndd//oorr  SSaattuurrddaayy  DDeetteennttiioonn((ss))..  
  

LLoocckkeerr  UUssee  aanndd  SScchhooooll  LLoocckk    
  

LLoocckkeerrss  aarree  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ssttuuddeennttss..  AAllll  lloocckkeerrss  aassssiiggnneedd  ttoo  ssttuuddeennttss  aarree  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  aanndd  sscchhooooll  ooffffiicciiaallss  mmaayy  mmaakkee  iinnssppeeccttiioonnss  aatt  aannyy  ttiimmee..  AAtt  nnoo  ttiimmee  ddooeess  tthhee  sscchhooooll  rreelliinnqquuiisshh  iittss  
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eexxcclluussiivvee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  lloocckkeerrss..  TThhee  PPrriinncciippaall  oorr  hhiiss  ddeessiiggnneeee  hhaass  aa  rreeccoorrdd  ooff  aallll  ccoommbbiinnaattiioonnss  ttoo  eeaacchh  ooff  tthhee  lloocckkeerrss..  

SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  ppllaaccee  ppeerrssoonnaall  lloocckkss  oonn  aannyy  lloocckkeerr  wwiitthhoouutt  tthhee  aaddvvaannccee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall  oorr  hhiiss  ddeessiiggnneeee..  
  

LLeeggiittiimmaattee  UUssee  ooff  SScchhooooll  LLoocckkeerrss  
  

TThhee  sscchhooooll  aassssiiggnnss  aa  lloocckkeerr  ttoo  eeaacchh  ssttuuddeenntt  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ccoonnvveenniieennccee  aanndd  tteemmppoorraarryy  uussee  ffoorr  aann  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr..  
  

SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  uussee  lloocckkeerrss  eexxcclluussiivveellyy  ttoo  ssttoorree  sscchhooooll--rreellaatteedd  mmaatteerriiaallss  aanndd  aauutthhoorriizzeedd  ppeerrssoonnaall  iitteemmss  ssuucchh  aass  aa  lluunncchh  oorr  

aa  ppuurrssee..  LLoocckkeerrss  mmuusstt  bbee  kkeepptt  lloocckkeedd  aatt  aallll  ttiimmeess  aanndd  lloocckkeerrss  mmaayy  nnoott  bbee  sshhaarreedd..  
  

SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  ttoo  uussee  tthhee  lloocckkeerrss  ffoorr  aannyy  ootthheerr  ppuurrppoossee,,  uunnlleessss  ssppeecciiffiiccaallllyy  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  sscchhooooll  ppoolliiccyy  oorr  tthhee  PPrriinncciippaall  

oorr  hhiiss  ddeessiiggnneeee,,  iinn  aaddvvaannccee  ooff  ssttuuddeennttss  bbrriinnggiinngg  tthhee  iitteemm  ttoo  sscchhooooll..  SSttuuddeennttss  aarree  ssoolleellyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ccoonntteennttss  aanndd  

tthhee  cclleeaannlliinneessss  ooff  tthheeiirr  lloocckkeerrss  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  sshhaarree  tthheeiirr  lloocckkeerrss  wwiitthh  ootthheerr  ssttuuddeennttss,,  nnoorr  ddiivvuullggee  lloocckkeerr  ccoommbbiinnaattiioonnss  ttoo  

ootthheerr  ssttuuddeennttss,,  uunnlleessss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  PPrriinncciippaall  oorr  hhiiss  ddeessiiggnneeee..  
  

PPrrooppeerr  ccaarree  ooff  tthhee  lloocckkeerrss  iiss  tthhee  ssttuuddeennttss’’  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  DDeeffaacciinngg  oorr  ddaammaaggiinngg  tthhee  lloocckkeerr  bbyy  ssttiicckkeerrss,,  ppaaiinntt,,  ppeenn,,  ppeenncciill,,  

mmaarrkkeerrss,,  ssccrraattcchhiinngg  oorr  aannyy  ootthheerr  mmeetthhoodd  aarree  ggrroouunnddss  ffoorr  wwiitthhddrraawwiinngg  tthhee  lloocckkeerr  pprriivviilleeggee,,  aanndd  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  mmaayy  bbee  

cchhaarrggeedd  tthhee  ccoosstt  ooff  aannyy  rreeppaaiirrss,,  ddaammaaggee  aanndd//oorr  rreeppllaacceemmeenntt..  
  

11..  TThhee  sscchhooooll  aassssuummeess  nnoo  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  lloossss  oorr  ddaammaaggee  ttoo  aannyy  iitteemm  iinn  aa  lloocckkeerr,,  lloocckkeedd  oorr  uunnlloocckkeedd..  
  

22..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  ggoo  ttoo  tthheeiirr  lloocckkeerrss  bbeeffoorree  sscchhooooll,,  aatt  bbrreeaakk,,  aatt  lluunncchh  aanndd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ddaayy..    
  

33..  LLoocckkeerrss  aarree  nnoott  ttoo  bbee  uusseedd  dduurriinngg  tthhee  ccllaassss  ppeerriioodd  wwiitthhoouutt  aa  tteeaacchheerr’’ss  ppeerrmmiissssiioonn..  
  

44..  DDrriinnkkss,,  ffoooodd  aanndd  ppeerriisshhaabbllee  iitteemmss  aarree  nnoott  ttoo  bbee  kkeepptt  oovveerrnniigghhtt  iinn  lloocckkeerrss..  
  

55..  AAllll  iitteemmss  ssttoorreedd  iinn  tthhee  lloocckkeerr  mmuusstt  bbee  cclleeaann,,  ooddoorr  ffrreeee,,  nnoonnttooxxiicc  aanndd  nnoonnffllaammmmaabbllee..  
  

66..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  kkeeeepp  tthheeiirr  lloocckkeerrss  lloocckkeedd  aatt  aallll  ttiimmeess..  
  

77..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  nnoott  sshhaarree  lloocckkeerrss  oorr  uussee  ootthheerr  ssttuuddeennttss’’  lloocckkeerrss  uunnlleessss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  PPrriinncciippaall  oorr  hhiiss  ddeessiiggnneeee..  
  

88..  SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  aadddd  mmiirrrroorrss,,  ddeeccaallss,,  ssttiicckkeerrss,,  sshheellvviinngg,,  aanndd//oorr  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aaiiddss  ttoo  tthhee  iinnssiiddee  ooff  tthhee  lloocckkeerrss..  
  

99..  TTaappee,,  ddeeccaallss,,  ssttiicckkeerrss  aanndd  ootthheerr  aaddhheessiivvee  iitteemmss  aarree  nnoott  ttoo  bbee  ppllaacceedd  oouuttssiiddee  oorr  iinnssiiddee  ooff  tthhee  lloocckkeerrss..  
  

1100..  SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  kkeeeepp  tthheeiirr  lloocckkeerrss  cclleeaanneedd  aanndd  oorrggaanniizzeedd  eeaacchh  FFrriiddaayy..  
  

1111..  SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  cclleeaann  oouutt  tthheeiirr  lloocckkeerr  tthhee  llaasstt  ddaayy  ooff  eeaacchh  QQuuaarrtteerr  aanndd  eeaacchh  SSeemmeesstteerr..  
  

TThhee  ssttuuddeenntt  oorr  ppaarreenntt  wwiillll  ppaayy  aa  ffiinnee  ffoorr  lloocckkeerr  cclleeaanniinngg  ffoorr  aannyy  lloocckkeerr  ffoouunndd  ddaammaaggeedd,,  aalltteerreedd  aanndd//oorr  nnoott  cclleeaanneedd  ttoo  tthhee  

ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  QQuuaarrtteerr  oorr  SSeemmeesstteerr  oorr  wwhheenn  tthhee  ssttuuddeenntt  lleeaavveess  tthhee  sscchhooooll  

ppeerrmmaanneennttllyy..  TThhee  aaccttuuaall  rreeppaaiirr  oorr  rreeppllaacceemmeenntt  ccoosstt  ttoo  aa  ddaammaaggeedd  lloocckkeerr  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt  aanndd  hhiiss//hheerr  

ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann..  
  

LLuunncchhttiimmee  aanndd  BBrreeaakk  
    

SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  eeaatt  aatt  lluunncchhttiimmee  oorr  bbrreeaakk  iinn  tthhee  ssppeecciiffiieedd  aarreeaass  iinn  tthhee  DDiinniinngg  HHaallll  aanndd  aatt  tthhee  ppiiccnniicc  ttaabblleess  iinn  tthhee  ppaarrkkiinngg  

lloott..  SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  oonn  tthhee  ffrroonntt  sstteepp,,  iinn  tthhee  rreecceeppttiioonn  aarreeaa  bbyy  tthhee  mmaaiinn  ddoooorr  oorr  oonn  tthhee  sseeccoonndd  fflloooorr  iinn  BBuuiillddiinngg  

AA..  SSttuuddeennttss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  cclleeaanniinngg  uupp  aanndd  uussiinngg  ttrraasshhccaannss..  SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  lleeaavvee  ccaammppuuss  dduurriinngg  lluunncchh..  HHoowweevveerr,,  

sseenniioorrss  mmaayy  ppeettiittiioonn  ffoorr  tthhee  pprriivviilleeggee  ooff  eeaattiinngg  ooffff--ccaammppuuss..  OOrrddeerrllyy  ccoonndduucctt  iiss  eexxppeecctteedd  iinn  tthhee  DDiinniinngg  HHaallll,,  tthhee  CCoommmmoonnss,,  

aass  wweellll  aass  iinn  ootthheerr  aarreeaass  ooff  tthhee  sscchhooooll..  
  

11..  SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  ttoo  ppuurrcchhaassee  ffoooodd  ffoorr  ootthheerr  ssttuuddeennttss  oonn  oorr  ooffff  ccaammppuuss..  
  

22..  SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  ttoo  ""CCuutt""  iinnttoo  aa  lluunncchh  lliinnee..  
  

33..  SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  ttoo  llooiitteerr  aarroouunndd  tthhee  lluunncchh  lliinnee..  
  

44..  SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  aacctt  iinn  aa  ccoouurrtteeoouuss  mmaannnneerr  ttoowwaarrdd  FFoooodd  SSeerrvviiccee  ssttaaffff..  
  

55..  SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  rreemmaaiinn  iinn  aapppprroovveedd  aarreeaass  dduurriinngg  tthheeiirr  bbrreeaakk  aanndd  lluunncchh  ppeerriioodd..  AAnnyy  aarreeaa  nnoott  uunnddeerr  tthhee  ddiirreecctt  

ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  aann  aadduulltt  iiss  ""oouutt--ooff--bboouunnddss..””  
  

CCoonnsseeqquueenncceess  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  mmaayy  iinncclluuddee,,  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  AAfftteerr--SScchhooooll  

DDeetteennttiioonn((ss))  aanndd//oorr  SSaannccttiioonnss..  
  

LLyyiinngg  oorr  MMiissrreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  TTrruutthh  
  

NNoo  ssttuuddeenntt,,  ppaarreenntt,,  gguuaarrddiiaann  oorr  hhoosstt  ppaarreenntt  sshhaallll  iinntteennttiioonnaallllyy  pprreesseenntt  ffaallssee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  oorr  mmiisslleeaadd,,  eeiitthheerr  ddiirreeccttllyy  oorr  bbyy  

oommiissssiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aannyy  aaggeenntt  ooff  tthhee  sscchhooooll,,  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ffaaccuullttyy  oorr  ssttaaffff..  
  

MMeeddiiaa  RReelleeaassee    
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  aanndd  iittss  aapppprroovveedd  ppaarrttnneerrss  rreegguullaarrllyy  ttaakkee  pphhoottooggrraapphhss,,  ffiillmm  ffoooottaaggee,,  aanndd  ootthheerr  eelleeccttrroonniicc  mmeeddiiaa  ooff  

vvaarriioouuss  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess  ffoorr  uussee  iinn,,  aammoonngg  ootthheerr  tthhiinnggss,,  eedduuccaattiioonnaall,,  ccoommmmuunniittyy  oouuttrreeaacchh,,  wweebbssiittee,,  aatthhlleettiicc,,  aarrttiissttiicc,,  

aaddvvaanncceemmeenntt,,  aanndd  aaddvveerrttiissiinngg  eeffffoorrttss  aanndd  pprroommoottiioonn..  TThhiiss  mmeeddiiaa  mmaayy  bbee  ccaappttuurreedd  oonn  ccaammppuuss  oorr  ooffff  aanndd  wwiillll  nnoott  aallwwaayyss  bbee  
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pprree--aannnnoouunncceedd  ttoo  ssttuuddeennttss..  SSoommee  ooff  tthhee  mmeeddiiaa,,  iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  sscchhooooll’’ss  ppuubblliiccaattiioonnss,,  wweebbppaaggee  oorr  

FFaacceebbooookk  ppaaggee  ccoonnttaaiinnss  tthhee  nnaammee,,  iimmaaggee,,  lliikkeenneessss  aanndd//oorr  vvooiiccee  ooff  ssttuuddeennttss..  BByy  eennrroolllliinngg  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy,,  aallll  

ssttuuddeennttss  aanndd  tthheeiirr  ppaarreennttss  oorr  lleeggaall  gguuaarrddiiaannss  ggrraanntt  tthhee  sscchhooooll  aanndd  iittss  aapppprroovveedd  ppaarrttnneerrss  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  uussee  tthhiiss  mmeeddiiaa,,  

aaggrreeee  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  nnoott  bbee  ffiinnaanncciiaallllyy  rreemmuunneerraatteedd  ffoorr  tthhiiss  mmeeddiiaa  uussaaggee,,  aanndd  rreelleeaassee  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  aanndd  iittss  

aapppprroovveedd  ppaarrttnneerrss  ffrroomm  aannyy  ccllaaiimmss  oorr  lliiaabbiilliittyy  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  uussee  ooff  tthhiiss  mmeeddiiaa..  
  

MMeeddiiccaattiioonn  oonn  CCaammppuuss  
  

AAnnyy  ssttuuddeenntt  wwhhoo  mmuusstt  ttaakkee  mmeeddiiccaattiioonn,,  bbootthh  pprreessccrriippttiioonn  aanndd  oovveerr--tthhee--ccoouunntteerr,,  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss  mmuusstt  ccoommpplleettee  aa  

RReeqquueesstt  ffoorr  MMeeddiiccaattiioonn  FFoorrmm  aanndd  ttuurrnn  iitt  iinn  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonniisstt..  AAllll  pprreessccrriippttiioonn  aanndd  oovveerr--tthhee--  ccoouunntteerr  ddrruuggss  mmuusstt  bbee  lleefftt  iinn  

tthhee  PPrriinncciippaall’’ss  ooffffiiccee,,  mmaarrkkeedd  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  nnaammee,,  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ddrruugg,,  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  uussee..  HHoowweevveerr,,  ssttuuddeennttss  

wwiitthh  aa  lliiffee--tthhrreeaatteenniinngg  iillllnneessss  ssuucchh  aass  aasstthhmmaa  mmaayy  ccaarrrryy  tthheeiirr  oowwnn  mmeeddiiccaattiioonn..  TThhee  ccoonnddiittiioonn  mmuusstt  bbee  rreeppoorrtteedd  oonn  bbootthh  tthhee  

RReeqquueesstt  ffoorr  MMeeddiiccaattiioonn  FFoorrmm  aanndd  oonn  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  EEmmeerrggeennccyy  FFoorrmm..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  sseeaarrcchh  

aanndd//oorr  sseeiizzee  ppoosssseessssiioonnss  ooff  aannyy  ssttuuddeenntt..  
  

NNeeiigghhbboorrhhoooodd  
  

IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  ssttuuddeennttss  wwiillll  rreessppeecctt  tthhee  pprriivvaaccyy  aanndd  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  oouurr  nneeiigghhbboorrss  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  sscchhooooll..  
  

NNoottiiffiiccaattiioonn  ooff  AAuutthhoorriittiieess  
  

UUnnddeerr  CCaalliiffoorrnniiaa  llaaww,,  aannyy  ccrriimmee  ccoommmmiitttteedd  oonn  sscchhooooll  ggrroouunnddss,,  oorr  aatt  sscchhooooll--rreellaatteedd  ffuunnccttiioonnss,,  wwhheetthheerr  mmiissddeemmeeaannoorr  oorr  

ffeelloonnyy  sshhaallll  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  ppoolliiccee  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  aapppprroopprriiaattee  ssttaattee  aaggeennccyy..  FFoorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss,,  tthhee  ccrriimmee  iiss  aallssoo  

rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  UU..SS..  CCiittiizzeennsshhiipp  aanndd  IImmmmiiggrraattiioonn  SSeerrvviicceess  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy..    
  

PPaarreennttaall  AAttttiittuuddee  aanndd  CCooooppeerraattiioonn  
  

FFoorr  tthhee  aaccaaddeemmyy  ttoo  bbee  eeffffeeccttiivvee  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeenntt,,  iitt  iiss  eesssseennttiiaall  tthhaatt  aa  ssppiirriitt  ooff  ccooooppeerraattiioonn,,  ttrruusstt  aanndd  ssuuppppoorrtt  eexxiisstt  bbeettwweeeenn  

tthhee  sscchhooooll  aanndd  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann//hhoosstt  ppaarreenntt..  IItt  iiss  ffoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  tthhaatt  tthhee  aaccaaddeemmyy  rreeqquuiirreess  tthhee  ffaammiillyy  ttoo  bbeeccoommee  

ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  MMiissssiioonn,,  tthhee  SSttaatteemmeenntt  ooff  PPhhiilloossoopphhyy,,  aallll  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  ddeevveellooppeedd  aanndd  eennffoorrcceedd  bbyy  
AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk  aanndd  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk..  
  

UUnnddeerr  nnoorrmmaall  cciirrccuummssttaanncceess,,  aa  ssttuuddeenntt  iiss  nnoott  ttoo  bbee  ddeepprriivveedd  ooff  aann  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  eedduuccaattiioonn  oonn  ggrroouunnddss  rreellaattiinngg  

ttoo  tthhee  aattttiittuuddee  ooff  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann//hhoosstt  ppaarreenntt..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iitt  iiss  rreeccooggnniizzeedd  tthhaatt  aa  ssiittuuaattiioonn  ccoouulldd  aarriissee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

uunnccooooppeerraattiivvee  oorr  ddeessttrruuccttiivvee  aattttiittuuddee  ooff  ppaarreennttss//hhoosstt  ppaarreennttss  mmiigghhtt  ssoo  ddiimmiinniisshh  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  sscchhooooll  iinn  aaccttiinngg  iinn  

llooccoo  ppaarreennttiiss  tthhaatt  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  eennrroollllmmeenntt  ooff  aa  ssttuuddeenntt  iinn  tthhee  sscchhooooll  mmaayy  bbee  iimmppoossssiibbllee..  PPaarreennttss//hhoosstt  

ppaarreennttss  mmaayy  rreessppeeccttffuullllyy  eexxpprreessss  tthheeiirr  ccoonncceerrnnss  aabboouutt  tthhee  sscchhooooll  ooppeerraattiioonn  aanndd  iittss  ppeerrssoonnnneell..  
  

HHoowweevveerr,,  tthhee  ppaarreenntt  oorr  hhoosstt  ppaarreenntt  mmaayy  nnoott  ddoo  ssoo  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  iiss  ddiissccoouurrtteeoouuss,,  ssccaannddaalloouuss,,  rruummoorr  ddrriivveenn,,  ddiissrruuppttiivvee,,  

tthhrreeaatteenniinngg,,  hhoossttiillee  oorr  ddiivviissiivvee..  IInn  ssuucchh  aa  ccaassee,,  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ssuuiittaabbiilliittyy  ffoorr  ccoonnttiinnuueedd  

eennrroollllmmeenntt  oorr  aacccceeppttaannccee  iinnttoo  tthhee  sscchhooooll  wwiillll  bbee  ffiinnaall..  
  

PPaarreenntt  DDiirreeccttoorryy  RReelleeaassee::  OOpptt  OOuutt  PPrreeffeerreennccee  
  

IItt  iiss  rreeqquuiirreedd  tthhaatt  eeaacchh  ppaarreenntt,,  gguuaarrddiiaann  aanndd  hhoosstt  ppaarreenntt  hhaavvee  aallll  ccuurrrreenntt  iinnffoorrmmaattiioonn::  nnaammee,,  aaddddrreessss,,  eemmaaiill  aaddddrreessss,,  ddaayy  

tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr,,  eevveenniinngg  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr  eettcc..  aaccccuurraattee,,  ccuurrrreenntt  aanndd  oonn  ffiillee..  SSoommee  ooff  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ppuubblliisshheedd  iinn  

tthhee  PPaarreenntt//HHoosstt  PPaarreenntt  DDiirreeccttoorryy..  CCoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  iinntteennddeedd  ffoorr  tthhee  ssoollee  uussee  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  

aaddmmiinniissttrraattoorrss,,  ffaaccuullttyy,,  ssttaaffff,,  ppaarreennttss,,  aanndd  ssttuuddeennttss  ttoo  pprroovviiddee  ddiirreecctt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ffoorr  lleeggiittiimmaattee  iinntteerreesstt  rreeqquueessttss..  

DDiirreeccttoorryy  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  nneevveerr  ggiivveenn  ttoo  pprriivvaattee,,  pprrooffiitt--mmaakkiinngg  oorrggaanniizzaattiioonnss..  UUnnlleessss  yyoouu  oopptt  oouutt  bbyy  sseennddiinngg  aann  eemmaaiill  ttoo  tthhee  

RReeggiissttrraarr  aatt  mmmmiillllssppaauugghh@@aarrrrooyyooppaacciiffiicc..oorrgg  bbyy  SSeepptteemmbbeerr  1100
tthh
  oorr  ffoorr  ttrraannssffeerr  ssttuuddeennttss  ffiivvee  ddaayyss  aafftteerr  yyoouurr  rreeggiissttrraattiioonn,,  

yyoouu  aarree  ggiivviinngg  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuubblliisshh  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  PPaarreenntt//HHoosstt  PPaarreenntt  DDiirreeccttoorryy..    
  

PPaarreennttaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  WWhheenn  aa  PPaarreenntt//GGuuaarrddiiaann  AArree  OOuutt  ooff  TToowwnn  
  

IIff  aa  ssttuuddeenntt’’ss  ppaarreenntt  oorr  hhoosstt  ppaarreenntt  wwiillll  bbee  uunnaavvaaiillaabbllee  ii..ee..  oouutt  ooff  ttoowwnn  ffoorr  aa  wweeeekkeenndd  oorr  oonn  vvaaccaattiioonn,,  aa  ssiiggnneedd  wwrriitttteenn  

ppaarreennttaall  nnoottiiccee  mmuusstt  bbee  pprroovviiddeedd,,  iinn  aaddvvaannccee,,  ttoo  tthhee  AAssssiissttaanntt  ttoo  tthhee  PPrriinncciippaall//HHoommeessttaayy  CCoooorrddiinnaattoorr..  TThhiiss  nnoottiiccee  wwiillll  

iinnddiiccaattee  tthhee  aadduulltt((ss))  aanndd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  wwhhoo  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt  wwhhiillee  tthhee  ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt  iiss  

uunnaavvaaiillaabbllee..  TThhee  sscchhooooll  iiss  ttoo  bbee  nnoottiiffiieedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinn  wwrriittiinngg  ooff  aannyy  cchhaannggee  ooff  aaddddrreessss,,  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerr,,  eemmaaiill  

aaddddrreessss,,  hheeaalltthh  oorr  eemmeerrggeennccyy  iinnffoorrmmaattiioonn..  TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  nneeeeddeedd  ffoorr  aatttteennddaannccee  ppuurrppoosseess,,  SSEEVVIISS  rreeqquuiirreedd  rreeppoorrttiinngg  

aanndd  ffoorr  aannyy  eemmeerrggeennccyy  ssiittuuaattiioonn  tthhaatt  mmaayy  aarriissee..  
  

PPaarrkkiinngg  oonn  CCaammppuuss  
  

PPaarrkkiinngg  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  aatt  yyoouurr  oowwnn  rriisskk,,  iinn  tthhee  ddeessiiggnnaatteedd  aarreeaass  oonnllyy  aanndd  iinn  aann  aassssiiggnneedd  ppaarrkkiinngg  ssppoott..  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  ttaakkee  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhiiss  pprriivviilleeggee  aarree  ttoo  rreeggiisstteerr  tthheeiirr  aauuttoommoobbiillee  wwiitthh  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  bbyy  

ccoommpplleettiinngg  aann  AAuuttoommoobbiillee  RReeggiissttrraattiioonn  FFoorrmm..  TThhee  ppaarrkkiinngg  lloott  wwiillll  bbee  cclloosseedd  ttoo  aallll  ssttuuddeennttss  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss..  SSttuuddeennttss  
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mmaayy  nnoott  ggoo  ttoo  aannyy  ccaarr  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  LLooiitteerriinngg  iinn  tthhee  

ppaarrkkiinngg  aarreeaass  bbeeffoorree,,  dduurriinngg,,  oorr  aafftteerr  sscchhooooll  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd..  
  

AA  ssppeeeedd  lliimmiitt  ooff  55  mmiilleess  ppeerr  hhoouurr  wwiillll  bbee  eennffoorrcceedd  aatt  aallll  ttiimmeess  iinn  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott..  CCaarrss,,  ttrruucckkss,,  aanndd  mmoottoorrccyycclleess  mmaayy  nnoott  bbee  

lleefftt  oovveerrnniigghhtt  iinn  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  PPrriinncciippaall..  CCaarrss,,  ttrruucckkss,,  aanndd  mmoottoorrccyycclleess  ttoowweedd  aawwaayy  aarree  aatt  tthhee  

ddrriivveerr’’ss  eexxppeennssee..  TThheerree  sshhaallll  bbee  nnoo  ssttiicckkeerrss  oorr  ddeeccaallss  aattttaacchheedd  oonn  aannyy  vveehhiiccllee’’ss  wwiinnddoowwss  oorr  eexxtteerriioorr  ddeeppiiccttiinngg  aannyy  ssiiggnnss  ooff  

vviioolleennccee,,  vvuullggaarr  llaanngguuaaggee  oorr  ddiissrreessppeecctt  iinn  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhiiss  sscchhooooll  oorr  ssoocciieettyy’’ss  bbeesstt  iinntteerreesstt..    
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  aassssuummeess  nnoo  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthheefftt,,  ffiirree,,  oorr  ddaammaaggee  ttoo  aannyy  aauuttoommoobbiillee  oorr  iittss  ccoonntteennttss,,  iitt  bbeeiinngg  

uunnddeerrssttoooodd  tthhaatt  tthhee  ddrriivveerr  hhaass  ffuullll  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  vveehhiiccllee  aatt  aallll  ttiimmeess..  
  

PPoosstteerrss  oonn  CCaammppuuss  
  

IInn  oorrddeerr  ttoo  bbee  ppllaacceedd  iinn  ddeessiiggnnaatteedd  aarreeaass  ooff  tthhee  sscchhooooll  aanndd  ccaammppuuss,,  aallll  ppoosstteerrss  mmuusstt  hhaavvee  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  AAssssiissttaanntt  

PPrriinncciippaall..  
  

PPrriivvaaccyy  aanndd  SSeeiizzuurree  
  

WWhhiillee  ssttuuddeennttss  hhaavvee  lloocckkss  ppuurrcchhaasseedd  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  oonn  tthheeiirr  aassssiiggnneedd  lloocckkeerrss  ttoo  kkeeeepp  tthheeiirr  bbeelloonnggiinnggss  

sseeccuurree  ffrroomm  tthheefftt,,  ssttuuddeennttss  ddoo  nnoott  hhaavvee  aann  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  pprriivvaaccyy..  LLoocckkeerrss  aarree  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  

SShhoouulldd  aa  sscchhooooll  aaddmmiinniissttrraattoorr  oorr  ddeessiiggnneeee  hhaavvee  rreeaassoonnaabbllee  ggrroouunnddss  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  aann  iitteemm  aaggaaiinnsstt  sscchhooooll  ppoolliiccyy  iiss  iinn  tthhee  

lloocckkeerr,,  tthheeyy  mmaayy  ooppeenn,,  sseeaarrcchh,,  aanndd  iinnssppeecctt  tthhee  lloocckkeerr  wwiitthhoouutt  aannyy  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann//hhoosstt  ppaarreenntt  ooff  tthhee  

ssttuuddeennttss..  
  

WWhheenn  ccoonndduuccttiinngg  lloocckkeerr  sseeaarrcchheess,,  tthhee  PPrriinncciippaall  oorr  hhiiss  ddeessiiggnneeee  mmaayy  sseeiizzee  aannyy  iilllleeggaall  oorr  uunnaauutthhoorriizzeedd  iitteemmss,,  iitteemmss  iinn  

vviioollaattiioonn  ooff  sscchhooooll  ppoolliiccyy  oorr  rruulleess,,  oorr  aannyy  ootthheerr  iitteemmss  rreeaassoonnaabbllyy  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  PPrriinncciippaall  oorr  hhiiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  bbee  aa  

ppootteennttiiaall  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  ssaaffeettyy  oorr  sseeccuurriittyy  ooff  ootthheerrss..  LLaaww  eennffoorrcceemmeenntt  ooffffiicciiaallss  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  uuppoonn  sseeiizzuurree  ooff  

aannyy  ddaannggeerroouuss  iitteemmss..  
  

PPrroohhiibbiitteedd  IItteemmss  aanndd  VVaalluuaabbllee  PPeerrssoonnaall  PPrrooppeerrttyy  
  

TToo  eennssuurree  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  ssttuuddeennttss,,  tthheeiirr  ffrreeeeddoomm  ffrroomm  ddiissttrraaccttiioonn,,  aanndd  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  iitteemmss  tthheemmsseellvveess,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

iitteemmss  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  oonn  ccaammppuuss::  
  

  cchhaaiinnss  

  ggaammee  bbooyyss  aanndd  ootthheerr  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  

  iiPPooddss  aanndd  MMPP33  ppllaayyeerrss  

  llaasseerr  ppooiinntteerrss  

  lliigghhtteerrss//mmaattcchheess  

  ppeeppppeerr  sspprraayy,,  aanndd//oorr  mmaaccee  

  rreeccoorrddiinngg  ddeevviicceess  

  rroolllleerr  bbllaaddeess  

  sskkaatteebbooaarrddss  

  sskkaatteess  
  

SSttuuddeennttss  aarree  aaddvviisseedd  tthhaatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  nnoott  lliiaabbllee  ffoorr  vvaalluuaabbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  aanndd  ssttuuddeennttss  bbrriinngg  ssuucchh  

pprrooppeerrttyy  ttoo  sscchhooooll  aatt  tthheeiirr  oowwnn  rriisskk..  CCeellll  pphhoonneess  aanndd  eeaarrbbuuddss  tthhaatt  aarree  ddeeeemmeedd  aa  ddiissttrraaccttiioonn  ttoo  tthhee  lleeaarrnniinngg  eennvviirroonnmmeenntt  

mmaayy  bbee  ccoonnffiissccaatteedd..  
  

PPrroomm  aanndd  GGuueessttss  
  

GGuueessttss  aatt  tthhee  jjuunniioorr//sseenniioorr  pprroomm  mmuusstt  bbee  nnoo  yyoouunnggeerr  tthhaann  ssoopphhoommoorreess  iinn  hhiigghh  sscchhooooll  aanndd  uunnddeerr  2211  yyeeaarrss  ooff  aaggee  oonn  tthhee  

ddaattee  ooff  tthhee  eevveenntt..  GGuueessttss  wwhhoo  aarree  nnoott  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ssttuuddeennttss  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

AApppprroopprriiaattee  ffoorrmmaall  aattttiirree  iiss  rreeqquuiirreedd..  SSttuuddeennttss  oonn  DDiisscciipplliinnaarryy  PPrroobbaattiioonn  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ttoo  aatttteenndd  tthhee  PPrroomm..  
  

RReeffeerrrraallss  
  

AA  rreeffeerrrraall  bbyy  aa  tteeaacchheerr  ttoo  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffoorr  aatttteennddaannccee  oorr  aa  sseerriioouuss  ffoorrmmaall  rreepprriimmaanndd  iiss  uusseedd  ttoo  ddooccuummeenntt  aa  ssttuuddeenntt’’ss  

ddiissrruuppttiivvee  aanndd//oorr  nnoonn--ccoommpplliiaanntt  bbeehhaavviioorr  iinn  aanndd  oouutt  ooff  tthhee  ccllaassssrroooomm..  
  

RReeppoorrttiinngg  DDiisscciipplliinnaarryy  IIssssuueess  ttoo  CCoolllleeggeess  
  

MMaannyy  ccoolllleeggeess  aanndd  uunniivveerrssiittiieess,,  aanndd  aallll  tthhoossee  uussiinngg  tthhee  CCoommmmoonn  AApppplliiccaattiioonn,,  rreeqquuiirree  hhiigghh  sscchhoooollss  ttoo  lleett  tthheemm  kknnooww  iiff  aann  

aapppplliiccaanntt  hhaass  bbeeeenn  ppllaacceedd  oonn  pprroobbaattiioonn,,  ssuussppeennddeedd  oorr  ddiissmmiisssseedd  ffrroomm  tthheeiirr  sscchhooooll..  UUCC  aanndd  CCaall  SSttaattee  UUnniivveerrssiittiieess  

ttyyppiiccaallllyy  ddoo  nnoott  aasskk  ffoorr  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  wwiillll  bbee  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  rreeqquueesstt  ffoorr  tthhoossee  ccoolllleeggeess  

aanndd  uunniivveerrssiittiieess  aasskkiinngg  ffoorr  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn..  
  

RReessoouurrccee  LLiibbrraarryy  
  

TThhee  RReessoouurrccee  LLiibbrraarryy  iiss  ooppeenn  ffrroomm  88::0000  aa..mm..  ttoo  33::4455  pp..mm..  MMoonnddaayy  tthhrroouugghh  TThhuurrssddaayy  aanndd  88::0000  aa..mm..  ttoo  11::0000  pp..mm..  oonn  

FFrriiddaayy..  OOnn  aa  ddaayy  wwhheenn  tthhee  ffaaccuullttyy  iiss  mmeeeettiinngg  oorr  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  iiss  iinn  aa  mmeeeettiinngg,,  tthhee  RReessoouurrccee  LLiibbrraarryy  iiss  cclloosseedd..  TThhee  

RReessoouurrccee  LLiibbrraarryy  iiss  ooppeenn  dduurriinngg  lluunncchh  ppeerriiooddss  ffoorr  qquuiieett  ssttuuddyy  aanndd  rreesseeaarrcchh..  SSttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  rreeffrraaiinn  ffrroomm  

eexxcceessssiivvee  ttaallkkiinngg  aanndd  aannyy  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  ddiissttuurrbbss  ootthheerrss''  aabbiilliittyy  ttoo  ccoonncceennttrraattee  aanndd  ssttuuddyy..  QQuuiieett  ggrroouupp  ssttuuddyy  iiss  aalllloowweedd..  
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NNoo  ffoooodd  oorr  ddrriinnkk  iiss  aalllloowweedd  iinn  tthhee  RReessoouurrccee  LLiibbrraarryy  aatt  aannyy  ttiimmee..  MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd  aanndd  aa  pprriinntteerr  aarree  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssttuuddeennttss..    
  

RReessppeecctt  
  

SSttuuddeennttss  wwiillll  nnoott  eennggaaggee  iinn  aannyy  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  ccoouulldd  ddiissrruupptt  tthheeiirr  oowwnn  lleeaarrnniinngg  oorr  tthhee  lleeaarrnniinngg  ooff  ootthheerrss..  SSttuuddeennttss  wwiillll  nnoott  

bbee  ddiissrreessppeeccttffuull  bbyy  eennggaaggiinngg  iinn  aannyy  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  iiss  ddiissccoouurrtteeoouuss,,  iimmppoolliittee  oorr  rruuddee  ooff  ootthheerrss..  
  

RReessppeecctt  ooff  PPrrooppeerrttyy    
  

SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  rreessppeecctt  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  sscchhooooll  aanndd  ootthheerr  ssttuuddeennttss..  TThhiiss  rreessppeecctt  iinncclluuddeess  tthhee  pprrooppeerr  uussee  aanndd  ccaarree  ooff  aallll  

eeqquuiippmmeenntt  aanndd  rreeppoorrttiinngg  mmaallffuunnccttiioonniinngg  aanndd  ddeeffeeccttiivvee  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  aa  tteeaacchheerr  oorr  aann  aaddmmiinniissttrraattoorr..  
  

TThheefftt  aanndd  vvaannddaalliissmm  ooff  aannyy  kkiinndd  wwiillll  nnoott  bbee  ttoolleerraatteedd..  IItt  iiss  tthhee  mmoorraall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aa  ssttuuddeenntt  ttoo  rreeppoorrtt  tthheefftt((ss))  oorr  aannyy  

vvaannddaalliissmm  sshhoouulldd  ssuucchh  iinncciiddeennttss  bbee  wwiittnneesssseedd..  PPaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  aarree  hheelldd  ffiinnaanncciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreessttiittuuttiioonn  ooff  

pprrooppeerrttyy  aanndd  tthhee  rreeppaaiirr  ooff  ddaammaaggee  ccaauusseedd  bbyy  tthheeiirr  ssttuuddeenntt((ss))..  
  

RRiigghhtt  ttoo  SSeeaarrcchh  
    

TToo  mmaaiinnttaaiinn  oorrddeerr  aanndd  ddiisscciipplliinnee  oonn  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy,,  aatt  sscchhooooll--rreellaatteedd  eevveennttss,,  aanndd  ttoo  aanndd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  wweellffaarree  

ooff  ssttuuddeennttss  aanndd  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell,,  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppeerrffoorrmm  uunnaannnnoouunncceedd  sseeaarrcchheess  aanndd  ttoo  sseeiizzee  

ccoonnttrraabbaanndd,,  TThhee  sscchhooooll  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppeerrffoorrmm  pphhyyssiiccaall  sseeaarrcchheess  ooff  ssttuuddeennttss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthheeyy  ppoossee  aa  ddaannggeerr  

ttoo  tthheemmsseellvveess  aanndd  ootthheerrss..    
  

TThhee  PPrriinncciippaall  oorr  hhiiss  ddeessiiggnneeee  mmaayy  sseeaarrcchh  aa  ssttuuddeenntt,,  hhiiss//hheerr  ppoosssseessssiioonnss,,  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  oorr  ssttuuddeenntt  aauuttoommoobbiilleess,,  

wwhheetthheerr  ppaarrkkeedd  oonn  ccaammppuuss  oorr  oonn  cciittyy  ssttrreeeettss,,  wwiitthhoouutt  pprriioorr  nnoottiiccee..  
  

SScchhooooll  BBuusseess,,  VVaannss  &&  CCaarrppoooollss  
  

SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  ffoollllooww  aallll  sscchhooooll  bbeehhaavviioorr  ppoolliicciieess  aanndd  rruulleess  aass  eexxppeecctteedd  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm  wwhhiillee  rriiddiinngg  iinn  aa  sscchhooooll  bbuuss,,  vvaann  

aanndd//oorr  ccaarrppooooll..  SSttuuddeennttss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  bbuuss,,  vvaann  oorr  ccaarr  ddrriivveerr  dduurriinngg  tthhiiss  ppeerriioodd..  SScchhooooll  llaawwss  rreeggaarrddiinngg  

bbeehhaavviioorr,,  pprrooffaanniittyy,,  oobbsscceenniittyy,,  ddaammaaggiinngg  pprrooppeerrttyy,,  ffiigghhttiinngg,,  eettcc..  aarree  iinn  eeffffeecctt  iinn  tthhee  bbuuss,,  vvaann  oorr  ccaarr  aatt  aallll  ttiimmeess..    
  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  ffaaiill  ttoo  ffoollllooww  sscchhooooll  rruulleess  aanndd  ppoolliicciieess  wwiillll  bbee  aassssiiggnneedd  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoonnsseeqquueenncceess  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  
SScchhooooll  HHaannddbbooookk..  IInn  aaddddiittiioonn,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ssaaffee,,  oorrddeerrllyy  eennvviirroonnmmeenntt  oonn  tthhee  bbuuss,,  vvaann//ccaarr  aanndd  aatt  vvaann//ccaarr  ssttooppss,,  

ssttuuddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo::  
  

  FFoollllooww  tthhee  ddrriivveerr’’ss  iinnssttrruuccttiioonnss..  

  RReemmaaiinn  sseeaatteedd,,  ffaacciinngg  ffoorrwwaarrdd..  

  RReeffrraaiinn  ffrroomm  eexxtteennddiinngg  hheeaadd,,  hhaannddss,,  oorr  aarrmmss  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  hhiiss//hheerr  bbooddyy  oouutt  ooff  tthhee  wwiinnddoowwss..  

  BBee  ppoolliittee  aanndd  ttaallkk  qquuiieettllyy..  

  RReeffrraaiinn  ffrroomm  eeaattiinngg  oorr  ddrriinnkkiinngg  aatt  aallll  ttiimmeess..  

  RReeffrraaiinn  ffrroomm  bbrriinnggiinngg  ggllaassss  ccoonnttaaiinneerrss,,  aanniimmaallss  oorr  mmeeddiiccaattiioonn  oonn  tthhee  bbuuss,,  vvaann  oorr  iinn  tthhee  ccaarr..  

  KKeeeepp  aallll  bbooookkss  aanndd  ppeerrssoonnaall  bbeelloonnggiinnggss  oouutt  ooff  tthhee  aaiissllee..  AAvvooiidd  bbrriinnggiinngg  bbuullkkyy  iitteemmss  oonn  tthhee  bbuuss,,  vvaann  oorr  iinn  tthhee  ccaarr,,  

llaarrggee  iitteemmss  ssuucchh  aass  ccllaassss  pprroojjeeccttss  oorr  mmuussiiccaall  iinnssttrruummeennttss  mmaayy  bbee  ccaarrrriieedd  oonnllyy  iiff  tthhee  iitteemm  ddooeess  nnoott  ddiissppllaaccee  aannyy  

rriiddeerr,,  aanndd  ddooeess  nnoott  oobbssttrruucctt  tthhee  aaiissllee  oorr  tthhee  ddrriivveerr’’ss  vviissiioonn..  

  SSttuuddeennttss  mmaayy  oonnllyy  lleeaavvee  tthhee  bbuuss,,  vvaann  oorr  ccaarrppooooll  aatt  tthheeiirr  rreegguullaarr  ssttoopp..  

  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  nnoott  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  lloossss  oorr  ddaammaaggee  ooff  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy..  VVaannddaalliissmm  ooff  aa  sscchhooooll  bbuuss,,  

vvaann  oorr  ccaarrppooooll  vveehhiiccllee  aanndd//oorr  rreeppeeaatteedd  bbeehhaavviioorr  pprroobblleemmss  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ssuussppeennssiioonn  oorr  rreevvooccaattiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  

rriiddiinngg  pprriivviilleeggee..  PPaarreennttss//gguuaarrddiiaannss//aaggeennttss  mmaayy  bbee  hheelldd  ffiinnaanncciiaallllyy  lliiaabbllee  ffoorr  tthhee  ccoosstt  ooff  rreeppaaiirriinngg  ddaammaaggee  ttoo  sscchhooooll  

bbuuss,,  vvaannss  aanndd  iinnddiivviidduuaall  ccaarrss  ooff  ccaarrppooooll  ddrriivveerrss..  
  

SScchhooooll  FFaacciilliittiieess  aanndd  GGrroouunnddss  
  

SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  rreemmaaiinn  iinn  aa  ccllaassssrroooomm  oorr  aarreeaass  ooff  tthhee  sscchhooooll  wwiitthhoouutt  aadduulltt  ssuuppeerrvviissiioonn..  NNoo  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccaammppuuss  oorr  aannyy  ooff  

iittss  ffaacciilliittiieess,,  iinncclluuddiinngg  ccllaassssrroooommss  oorr  TThhee  CCllaarrkkee  CCeenntteerr  mmaayy  bbee  uusseedd  bbyy  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ffaaccuullttyy,,  ssttaaffff,,  ssttuuddeenntt  bbooddyy,,  oorr  

iinnddeeppeennddeenntt  aaggeenncciieess  oouuttssiiddee  ooff  sscchhooooll  ttiimmee  wwiitthhoouutt  tthhee  eexxpplliicciitt  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  
  

SScchhooooll  HHoouurrss    
  

TThhee  sscchhooooll  bbuuiillddiinnggss  ooppeenn  aatt  880000aa..mm..  wwiitthh  11
sstt
  ppeerriioodd  ccllaassss  bbeeggiinnnniinngg  aatt  88::3300aa..mm..  TThhee  llaasstt  ccllaassss  eennddss  aatt  22::3300pp..mm..  MMoonnddaayy  

tthhrroouugghh  TThhuurrssddaayy  aanndd  tthhee  llaasstt  ccllaassss  oonn  FFrriiddaayy  eennddss  aatt  1122::3300pp..mm..  TThhee  AAfftteerr  SScchhooooll  PPrrooggrraamm  iiss  aavvaaiillaabbllee  MMoonnddaayy  tthhrroouugghh  

TThhuurrssddaayy  ffrroomm  22::4455pp..mm..  ttoo  33::4455pp..mm..  TThhee  SSTTEEPPSS  PPrrooggrraamm  eennddss  aatt  66::1155pp..mm..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  ooffff  tthhee  ccaammppuuss  MMoonnddaayy  

tthhrroouugghh  TThhuurrssddaayy  bbyy  44::0000pp..mm..  aanndd  oonn  FFrriiddaayy  bbyy  11::0000pp..mm..,,  uunnlleessss  ddeettaaiinneedd  oonn  aauutthhoorriizzeedd  bbuussiinneessss  oorr  iinnvvoollvveedd  iinn  

oorrggaanniizzeedd  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess..  AAllll  ssttuuddeenntt  ggaatthheerriinnggss  oonn  sscchhooooll  pprreemmiisseess  mmuusstt  bbee  aarrrraannggeedd  iinn  aaddvvaannccee  tthhrroouugghh  tthhee  AASSBB  

MMooddeerraattoorr  oorr  aa  ccooaacchh..  AA  ffaaccuullttyy  mmooddeerraattoorr  oorr  ccooaacchh  mmuusstt  bbee  pprreesseenntt  aatt  aallll  mmeeeettiinnggss  aanndd  eevveennttss..  
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SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  lleeaavvee  tthhee  ccaammppuuss  dduurriinngg  sscchhooooll  hhoouurrss  wwiitthhoouutt  ssppeecciiaall  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  NNoo  ssttuuddeenntt  

wwiillll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  lleeaavvee  ccaammppuuss  wwiitthhoouutt  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ssiiggnneedd  bbyy  aa  ppaarreenntt  oorr  hhoosstt  ppaarreenntt..  
  

SScchhooooll  NNaammee  aanndd  RReepprreesseennttaattiioonn  
  

NNoo  iinnddiivviidduuaall  oorr  ggrroouupp  mmaayy  uussee  tthhee  nnaammee,,  iinniittiiaallss,,  llooggoo,,  sscchhooooll  ccrreesstt,,  sseeaall  oorr  aannyy  ootthheerr  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy  aanndd//oorr  tthhee  nnaammeess  aanndd  ppiiccttuurreess  ooff  iittss  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ffaaccuullttyy  oorr  ssttaaffff  wwiitthhoouutt  pprriioorr  wwrriitttteenn  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  

PPrreessiiddeenntt..  
  

SSccooootteerrss,,  SSkkaatteebbooaarrddss  aanndd  BBiiccyycclleess  
  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  cchhoooossee  ttoo  uussee  ssccooootteerrss,,  sskkaatteebbooaarrddss  aanndd  bbiiccyycclleess  aass  aa  mmooddee  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aanndd  ffrroomm  tthhee  ccaammppuuss  aarree  

wweellccoommee  ttoo  ddoo  ssoo;;  hhoowweevveerr,,  tthheessee  iitteemmss  aarree  bbrroouugghhtt  ttoo  sscchhooooll  aatt  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  oowwnn  rriisskk..  TThheeyy  aarree  ttoo  bbee  lleefftt  iinn  tthhee  

rreecceeppttiioonn  aarreeaa..  SSccooootteerrss,,  sskkaatteebbooaarrddss  aanndd  bbiiccyycclleess  aarree  nneevveerr  rriiddddeenn  oonn  ccaammppuuss..  ““NNoo  SSkkaatteebbooaarrddiinngg,,  SSkkaattiinngg,,  oorr  BBiiccyycclliinngg  

oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy..  VViioollaattoorrss  wwiillll  bbee  pprroosseeccuutteedd..  CCaalliiffoorrnniiaa  PPeennaall  CCooddee  660022((11))..””    
  

SSmmookkiinngg  oorr  TToobbaaccccoo  PPrroodduuccttss  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  aa  ttoobbaaccccoo//nniiccoottiinnee--ffrreeee  ccaammppuuss..  TThhee  uussee  ooff  ttoobbaaccccoo  pprroodduuccttss,,  ee--cciiggaarreetttteess,,  vvaappiinngg  ssyysstteemmss,,  

aanndd  ootthheerr  nniiccoottiinnee  ddeelliivveerryy  ssyysstteemmss  aarree  ddeeeemmeedd  bbyy  tthhee  SSuurrggeeoonn  GGeenneerraall  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ttoo  bbee  uunnhheeaalltthhyy  aanndd  

aaddddiiccttiivvee..  TThheessee  ppoossee  aa  tthhrreeaatt  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy,,  aass  wweellll  aass  ttoo  tthhaatt  ooff  ootthheerr  ssttuuddeennttss,,  ffaaccuullttyy  aanndd  ssttaaffff..    
  

SSttuuddeennttss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  sscchhooooll--iimmppoosseedd  ccoonnsseeqquueenncceess  wwhheenn  ffoouunndd  ttoo  bbee  ppoosssseessssiinngg  ((oonn  tthheeiirr  ppeerrssoonn,,  iinn  tthheeiirr  lloocckkeerr,,  oorr  iinn  

tthheeiirr  ccaarr))  aanndd//oorr  uussiinngg  ttoobbaaccccoo//nniiccoottiinnee//vvaappiinngg  pprroodduuccttss  oonn  ccaammppuuss,,  sscchhooooll  eevveennttss,,  aanndd  iinn  cclloossee  pprrooxxiimmiittyy  ttoo  ccaammppuuss  

((SSaannttaa  AAnniittaa  AAvveennuuee,,  SSaaiinntt  JJoosseepphh  SSttrreeeett,,  RRoollyynn  PPllaaccee,,  SSaannttaa  CCllaarraa  SSttrreeeett))..  TThhee  llaaww  pprroohhiibbiittss  aannyy  ppeerrssoonn  uunnddeerr  1188  ffrroomm  

ppoosssseessssiinngg  ttoobbaaccccoo  oorr  ttoobbaaccccoo  pprroodduuccttss..  TThheerree  iiss  nnoo  ssmmookkiinngg,,  vvaappiinngg  oorr  cchheewwiinngg  ttoobbaaccccoo  aatt  aannyy  ttiimmee..  
  

SSttuuddeenntt  AAcccciiddeenntt  PPrroocceedduurree  
  

AAcccciiddeennttss  ooccccuurrrriinngg  aatt  sscchhooooll  mmuusstt  bbee  rreeppoorrtteedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  tthhee  tteeaacchheerr  aanndd  ttoo  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  AA  wwrriitttteenn  rreeppoorrtt  ooff  

tthhee  cciirrccuummssttaanncceess  aanndd  wwiittnneessss  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  aanndd  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  RReecceeppttiioonniisstt..  IItt  iiss  tthhee  ppaarreenntt//hhoosstt  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aaccccuurraattee  aanndd  ccuurrrreenntt  eemmeerrggeennccyy  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  pprroovviiddeedd  aanndd  oonn  ffiillee  ffoorr  eeaacchh  ssttuuddeenntt..  
  

SSttuuddeenntt  CCaarree  ooff  PPeerrssoonnaall  PPrrooppeerrttyy  
  

TThheefftt  aanndd  vvaannddaalliissmm  aarree  ttoottaallllyy  uunnaacccceeppttaabbllee  aatt  aannyy  ttiimmee..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  nneevveerr  lleeaavvee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  llyyiinngg  aabboouutt  oorr  

uunngguuaarrddeedd..  TThhee  ssttuuddeenntt’’ss  lloocckkeerr  iiss  ttoo  bbee  kkeepptt  lloocckkeedd  aatt  aallll  ttiimmeess  aanndd  lloocckkeerrss  aarree  nneevveerr  sshhaarreedd..  SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  wwrriittee  tthheeiirr  

nnaammee  iinn  eeaacchh  tteexxttbbooookk  aanndd  aallwwaayyss  eexxeerrcciissee  ccaarree  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  oovveerr  tthheeiirr  pprrooppeerrttyy..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  nnoott  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  tthheefftt  oorr  ddaammaaggee  ooff  ssttuuddeenntt  pprrooppeerrttyy..  
  

SSttuuddeenntt  HHeeaalltthh  
  

TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  aawwaarree  ooff  aannyy  mmeeddiiccaall,,  pphhyyssiiccaall,,  lleeaarrnniinngg  iissssuuee,,  oorr  eemmoottiioonnaall  pprroobblleemm  ooff  aa  ssttuuddeenntt  tthhaatt  

mmaayy,,  iinn  aannyy  wwaayy,,  aaffffeecctt  hhiiss//hheerr  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  sscchhooooll..  PPrriioorr  nnoottiiffiiccaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  ssuucchh  mmaatttteerrss,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  mmaayy  

aappppeeaarr  mmiinnoorr,,  ccaann  pprreevveenntt  ppoossssiibbllee  mmiissuunnddeerrssttaannddiinnggss  aatt  aa  llaatteerr  ttiimmee..  PPrrooppeerr  ddooccuummeennttaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  oonn  ffiillee..  
  

SSttuuddeenntt  II..DD..  CCaarrddss  
  

SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  hhaavvee  tthheeiirr  SSttuuddeenntt  BBooddyy  CCaarrdd  oonn  tthheeiirr  ppeerrssoonn  aatt  aallll  ttiimmeess  dduurriinngg  tthhee  sscchhooooll  ddaayy  aanndd  aatt  sscchhooooll  eevveennttss..  

AAddmmiissssiioonn  ttoo  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess  mmaayy  rreeqquuiirree  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  aa  vvaalliidd  SSttuuddeenntt  BBooddyy  CCaarrdd..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  lloossee  tthheeiirr  ccaarrddss  

aarree  ttoo  sseeee  tthhee  RReecceeppttiioonniisstt  aanndd  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aa  rreeppllaacceemmeenntt  ffeeee  ooff  $$1155..0000  ttoo  iissssuuee  aa  nneeww  ccaarrdd..  
  

SSttuuddeenntt  LLaavvaattoorriieess  
  

LLaavvaattoorriieess  ffoorr  ssttuuddeennttss  aarree  llooccaatteedd  iinn  BBuuiillddiinnggss  AA,,  BB  aanndd  iinn  TThhee  CCllaarrkkee  CCeenntteerr  oonn  tthhee  ccaammppuuss..  SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  mmaakkee  

uussee  ooff  tthhee  llaavvaattoorriieess  ffoorr  tthhee  ffaaccuullttyy//ssttaaffff..  
  

SSuuppeerrvviissiioonn  oonn  CCaammppuuss  
  

TThhee  oonnllyy  aauutthhoorriizzeedd  ttiimmee  ffoorr  ssttuuddeennttss  ttoo  bbee  oonn  ccaammppuuss  iiss  ffrroomm  88::3300aa..mm..  ttoo  44::0000pp..mm..  MMoonnddaayy  ttoo  TThhuurrssddaayy  aanndd  ffrroomm  

88::3300aa..mm..  ttoo  11::0000pp..mm..  oonn  FFrriiddaayy..    TThhee  SSTTEEPPSS  PPrrooggrraamm  ccoonncclluuddeess  aatt  66::1155pp..mm..  ddaaiillyy..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  ggoo  iimmmmeeddiiaatteellyy  hhoommee  

oorr  ttoo  cchhiilldd  ccaarree  aatt  ddiissmmiissssaall  ttiimmee..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  ssuuppeerrvviissiioonn  oouuttssiiddee  ooff  sscchhooooll  hhoouurrss..  
  

SSuussppeennssiioonn  aanndd  EExxppuullssiioonn  
  

AA  ssttuuddeenntt  mmaayy  bbee  ssuussppeennddeedd  oorr  eexxppeelllleedd  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ffoorr  aannyy  sseerriioouuss  bbrreeaacchh  ooff  sscchhooooll  ppoolliiccyy,,  rruullee,,  oorr  

pprroocceedduurree  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk  aanndd  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  oorr  ffoorr  aannyy  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  ppllaacceess  
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tthhee  sscchhooooll  iinn  ddiissrreeppuuttee..  TThhiiss  aapppplliieess  ttoo  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  ooccccuurrss  bbootthh  oonn  ccaammppuuss  aanndd  ooffff  ccaammppuuss  aanndd  dduurriinngg  aanndd  oouuttssiiddee  ooff  

ccllaassss  ttiimmee..  
  

SSuussppeennssiioonn  oorrddiinnaarriillyy  iinnvvoollvveess  bbaarrrriinngg  tthhee  ssttuuddeenntt  ffrroomm  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aannyy  sscchhooooll  aaccttiivviittyy,,  iinncclluuddiinngg  ccllaasssseess,,  ffoorr  aa  

ssppeecciiffiieedd  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  uupp  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  55  sscchhooooll  ddaayyss  ffoorr  aannyy  ssiinnggllee  ooccccuurrrreennccee..  SSuussppeennssiioonn  mmaayy  aallssoo  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  

pprroohhiibbiittiioonn  ffrroomm  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ccoo--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess..  AAnnyy  ssttuuddeenntt  ssuussppeennddeedd  ffrroomm  ccllaasssseess  mmaayy  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  mmaakkee  

uupp  ccllaassss  wwoorrkk  aanndd  tteessttss..  
  

EExxppuullssiioonn  wwhhiicchh  iiss  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  tthhaatt  aa  ssttuuddeenntt  bbee  rreemmoovveedd  iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  ppeerrmmaanneennttllyy  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy,,  iiss  aa  ssaannccttiioonn  rreesseerrvveedd  ttoo  tthhee  PPrriinncciippaall..  SSttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aauuttoommaattiiccaallllyy  eexxppeelllleedd  iiff,,  aafftteerr  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  aarree  

ffoouunndd  ttoo  bbee  iinn  ppoosssseessssiioonn  ooff  aa  wweeaappoonn  oorr  ootthheerr  sseerriioouuss  iinnffrraaccttiioonnss..  SSttuuddeennttss  mmaayy  aappppeeaall  aann  eexxppuullssiioonn  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  

PPrriinncciippaall..  
  

AAppppeeaall  ooff  EExxppuullssiioonn  
IIff  tthhee  ssttuuddeenntt  aanndd  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  wwiisshh  ttoo  aappppeeaall  aann  eexxppuullssiioonn  ddeecciissiioonn,,  aa  lleetttteerr  ooff  aappppeeaall  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  PPrriinncciippaall  

wwiitthhiinn  22  sscchhooooll  ddaayyss  aafftteerr  nnoottiiccee  ooff  tthhee  eexxppuullssiioonn  iiss  rreecceeiivveedd..  TThhee  aappppeeaall  mmuusstt  bbee  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  ssppeecciiffiicc  ggrroouunnddss  ffoorr  tthhee  

ddeecciissiioonn  ttoo  eexxppeell..  
  

OOnnccee  aann  aappppeeaall  iiss  ffiilleedd,,  tthhee  PPrriinncciippaall  wwiillll  sscchheedduullee  aa  hheeaarriinngg  aatt  wwhhiicchh  tthhee  ssttuuddeenntt,,  aatt  lleeaasstt  oonnee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  aanndd  ootthheerr  

iinnvvoollvveedd  sscchhooooll  ssttaaffff  wwiillll  bbee  pprreesseenntt..  AAtt  tthhiiss  hheeaarriinngg,,  tthhee  ffaaccttss  ooff  tthhee  ccaassee,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ooffffeennssee((ss))  ooff  wwhhiicchh  tthhee  ssttuuddeenntt  

ssttaannddss  aaccccuusseedd  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  aanndd  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  hhaavvee  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  mmaakkee  hhiiss//hheerr

ccaassee..  TThhee  aappppeeaall  wwiillll  bbee  aaddjjuuddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  PPrriinncciippaall  aanndd  tthhee  ddeecciissiioonn  ccoonnvveeyyeedd  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt  aanndd  hhiiss//hheerr  

ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann,,  wwiitthhiinn  33  ccaalleennddaarr  ddaayyss..  TThhee  PPrreessiiddeenntt  iiss  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  mmaakkeerr..  
  

SSyymmbboollss,,  SSllooggaannss,,  WWoorrddss  oorr  GGrraapphhiiccss  
  

SSttuuddeennttss  aarree  pprroohhiibbiitteedd  ffrroomm  ddiissppllaayyiinngg  ssyymmbboollss,,  ssllooggaannss,,  wwoorrddss  oorr  ggrraapphhiiccss  ddeeeemmeedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  bbee  

iinnaapppprroopprriiaattee,,  iinnffllaammmmaattoorryy  oorr  ddeerrooggaattoorryy..  
  

TTeeaacchheerr  AAuutthhoorriittyy  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittyy  
  

SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  sshhooww  rreessppeecctt  ffoorr  aallll  ffaaccuullttyy  aanndd  ssttaaffff  aanndd  aarree  ttoo  ffoollllooww  tthheeiirr  ddiirreeccttiivveess  aatt  aallll  ttiimmeess..  TThhee  iinnddiivviidduuaall  ffaaccuullttyy  

aanndd  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  aarree  oonnee  ooff  tthhee  pprriimmaarryy  aauutthhoorriittiieess  iinn  tthhee  sscchhooooll..  IInn  iinnssttaanncceess  ooff  sseerriioouuss  oorr  rreeppeeaatteedd  mmiissccoonndduucctt,,  tthhee  

ffaaccuullttyy  oorr  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  wwiillll  rreeffeerr  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  TThhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  iinntteerrpprreett  tthhee  

ggrraavviittyy  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn,,  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ddiisscciipplliinnee  oorr  ssaannccttiioonnss..  
  

TTeelleepphhoonnee  MMeessssaaggeess  
  

TTeelleepphhoonnee  mmeessssaaggeess  wwiillll  nnoott  bbee  ddeelliivveerreedd  ttoo  ssttuuddeennttss  wwhhiillee  aatt  sscchhooooll  eexxcceepptt  iinn  ccaasseess  ooff  eemmeerrggeennccyy..  RReemmiinnddeerrss  ooff  

aappppooiinnttmmeennttss  oorr  ttoo  ssttaayy  oonn  ccaammppuuss  ffoorr  aa  ddeellaayyeedd  ppiicckk--uupp  aanndd  tthhee  lliikkee  wwiillll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aann  eemmeerrggeennccyy..  
  

TTeexxttbbooookkss,,  SSuupppplliieess  aanndd  PPeerrssoonnaall  IItteemmss  
  

TTeexxttbbooookkss  aanndd  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  33--rriinngg  bbiinnddeerr  wwiitthh  sseeccttiioonn  ddiivviiddeerrss  sshhoouulldd  bbee  rreessppeecctteedd  aanndd  kkeepptt  iinn  ggoooodd  ccoonnddiittiioonn..  TThhee  

ssttuuddeenntt’’ss  nnaammee  sshhoouulldd  bbee  ppllaacceedd  pprroommiinneennttllyy  iinn  eeaacchh  tteexxttbbooookk  aass  ssoooonn  aass  iitt  rreecceeiivveedd..  TThhee  aaccaaddeemmyy  ccaannnnoott  aassssuummee  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  lloosstt  oorr  ssttoolleenn  tteexxttbbooookkss,,  ssuupppplliieess  oorr  ppeerrssoonnaall  iitteemmss..  SSttuuddeennttss  sshhoouulldd  aallwwaayyss  bbee  ccaarreeffuull  ttoo  kkeeeepp  tthheeiirr  

bbooookkss,,  ssuupppplliieess  aanndd  ppeerrssoonnaall  iitteemmss  wwiitthhiinn  ssiigghhtt  aanndd  nnoott  lleeaavvee  tthheemm  uunnaatttteennddeedd..  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  iiss  nnoott  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  tthheefftt  oorr  ddaammaaggee  ooff  ssttuuddeenntt  pprrooppeerrttyy..  
  

TThhee  CCllaarrkkee  CCeenntteerr  
  

AAllll  ppoolliicciieess,,  rruulleess,,  aanndd  pprroocceedduurreess  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk  aanndd  iinn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  aarree  iinn  

eeffffeecctt  iinn  TThhee  CCllaarrkkee  CCeenntteerr,,  iinn  tthhee  ppaarrkkiinngg  lloott,,  aanndd  wwaallkkiinngg  ttoo  aanndd  ffrroomm  TThhee  CCllaarrkkee  CCeenntteerr  aanndd  tthhee  AArrccaaddiiaa  CCiittyy  PPaarrkk..  
  

TTrraannssppoorrttaattiioonn  ffoorr  AAtthhlleettiicc  CCoonntteessttss  
  

TTrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  aanndd  ffrroomm  aawwaayy  sscchhooooll  aatthhlleettiicc  eevveennttss  iiss  bbyy  aauutthhoorriizzeedd  sscchhooooll  vveehhiicclleess  oonnllyy..  AAllll  ppllaayyeerrss  mmuusstt  ggoo  aanndd  

rreettuurrnn  oonn  sscchhooooll  pprroovviiddeedd  ttrraannssppoorrttaattiioonn..  NNoo  ppllaayyeerrss  mmaayy  ddrriivvee  tthheeiirr  ccaarrss  ttoo  aawwaayy  aatthhlleettiicc  ccoonntteessttss..  PPllaayyeerrss  mmaayy  rreettuurrnn  

ffrroomm  aawwaayy  ccoonntteessttss  wwiitthh  tthheeiirr  ppaarreennttss  oorr  lleeggaall  gguuaarrddiiaannss  iiff  tthheeyy  hhaavvee  rreeqquueesstteedd  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ddoo  ssoo  iinn  wwrriittiinngg  ffrroomm  tthhee  

hheeaadd  ccooaacchh  pprriioorr  ttoo  tthhee  ttrriipp  aanndd  rreecceeiivveedd  tthhaatt  ccooaacchh’’ss  ccoonnsseenntt..  PPaarreennttss  oorr  lleeggaall  gguuaarrddiiaannss  mmuusstt  iiddeennttiiffyy  tthheemmsseellvveess  ttoo  tthhee  

ccooaacchh  bbeeffoorree  ddeeppaarrttiinngg  wwiitthh  tthhee  ppllaayyeerrss..  
  

UUnnaauutthhoorriizzeedd  SSttuuddeenntt  WWeebb  SSiitteess  
  

IItt  iiss  ffoorrbbiiddddeenn  ttoo  uussee  tthhee  nnaammee  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  oorr  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy,,  iinniittiiaallss,,  llooggoo,,  ccrreesstt,,  sseeaall  oorr  ppiiccttuurreess  ooff  

aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ffaaccuullttyy,,  ssttaaffff,,  ssttuuddeennttss,,  tthhee  sscchhooooll  oorr  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  wwiitthhoouutt  wwrriitttteenn  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  
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PPrreessiiddeenntt..  TThhee  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  aannyytthhiinngg  tthhaatt  iiss  ddeeggrraaddiinngg,,  lleewwdd,,  tthhrreeaatteenniinngg  oorr  vviioolleenntt  mmaayy  rreessuulltt  iinn  sseerriioouuss  ddiisscciipplliinnaarryy  

aaccttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  eexxppuullssiioonn..  
  

VVaannddaalliissmm  
  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  ddeeffaaccee  oorr  ddaammaaggee  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  iinncclluuddiinngg  ssuussppeennssiioonn  oorr  eexxppuullssiioonn  

aanndd  rreessttiittuuttiioonn..  
  

VVeennddiinngg  MMaacchhiinneess  aanndd  PPuurrcchhaassiinngg  FFoooodd  oorr  BBeevveerraaggeess  
  

TThhee  vveennddiinngg  mmaacchhiinneess  aarree  ttoo  bbee  uusseedd  bbeeffoorree  sscchhooooll,,  aatt  bbrreeaakk,,  aatt  lluunncchhttiimmee  oorr  aafftteerr  sscchhooooll..  TThheeyy  aarree  nnoott  ttoo  bbee  uusseedd  aanndd  

ffoooodd  oorr  bbeevveerraaggeess  aarree  nnoott  ttoo  bbee  ppuurrcchhaasseedd  dduurriinngg  ccllaassss  ttiimmee  oorr  aatt  tthhee  cchhaannggee  ooff  ccllaasssseess..  
  

VViissiittoorrss  oonn  CCaammppuuss  
  

VViissiittoorrss  mmuusstt  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  RReecceeppttiioonniisstt  aanndd  wwiillll  bbee  ddiirreecctteedd  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  llooccaattiioonn..  PPrroossppeeccttiivvee  ssttuuddeenntt

vviissiittoorrss  mmaayy  ccoonnttaacctt  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  AAddmmiissssiioonnss  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn..  AA  VViissiittoorr’’ss  PPaassss  wwiillll  bbee  iissssuueedd..  AAllll  vviissiittoorrss  mmuusstt  hhaavvee  tthhee  

ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall  ttoo  rreemmaaiinn  oonn  ccaammppuuss..  
  

WWaarrnniinngg  NNoottiicceess  
  

AAccaaddeemmiicc,,  aatttteennddaannccee,,  aanndd//oorr  ddiisscciipplliinnee  aaddvviissoorryy  nnoottiicceess  mmaayy  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  ppaarreennttss  aanndd  hhoosstt  ppaarreennttss  ooff  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  

llaacckkiinngg  aa  ccooooppeerraattiivvee  aattttiittuuddee  rreeggaarrddiinngg  sscchhooooll  rreeqquuiirreemmeennttss,,  ddeeffiicciieenntt  iinn  ccoommpplleettiinngg  hhoommeewwoorrkk  oorr  ffaaiilliinngg  aa  tteesstt..  EEaacchh  

ppaarreenntt,,  hhoommeessttaayy  ppaarreenntt,,  aanndd  gguuaarrddiiaann  mmuusstt  hhaavvee  aa  ccuurrrreenntt  eemmaaiill  aaddddrreessss  aanndd  ccoonnttaacctt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ffiillee  aass  tthhee  aabboovvee  

wwaarrnniinngg  nnoottiicceess  aarree  eemmaaiilleedd  tthhrroouugghh  JJuuppiitteerr..  
  

WWeeaappoonnss,,  DDaannggeerroouuss  IInnssttrruummeennttss,,  FFiirreewwoorrkkss  
  

SSttuuddeennttss  aarree  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  ppoosssseessss,,  hhaannddllee,,  oorr  ttrraannssmmiitt  aannyy  oobbjjeecctt  tthhaatt  ccaann  rreeaassoonnaabbllyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  wweeaappoonn..  IItt  iiss  

iilllleeggaall  ffoorr  aannyy  ssttuuddeenntt  ttoo  ppoosssseessss  oorr  uussee  wweeaappoonnss  oorr  aannyy  mmaatteerriiaall  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  aass  aa  wweeaappoonn  aatt  aannyy  ttiimmee,,  iinncclluuddiinngg  aatt  

sscchhooooll  oorr  aannyy  sscchhooooll  ffuunnccttiioonn..  AAnnyy  iitteemm  ccoonnssiiddeerreedd  aa  wweeaappoonn  bbyy  llaaww  eennffoorrcceemmeenntt  aaggeenncciieess  iiss  aallssoo  ccoonnssiiddeerreedd  ssuucchh  bbyy  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  FFaaccssiimmiillee  wweeaappoonnss  ssuucchh  aass  ppllaassttiicc  gguunnss  aanndd  kknniivveess,,  wwaatteerr  gguunnss,,  wwooooddeenn,,  ppllaassttiicc,,  oorr  mmeettaall  

mmooddeellss  ooff  gguunnss  oorr  kknniivveess  ooff  aannyy  kkiinndd  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  wweeaappoonnss..  LLaaww  eennffoorrcceemmeenntt  ooffffiicciiaallss  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd..  
  

WWiitthhddrraawwaall  RReeqquueesstt  bbyy  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
  

IInn  ssoommee  ccaasseess  ooff  mmaajjoorr  oorr  rreeppeeaatteedd  ddiisscciipplliinnaarryy,,  aatttteennddaannccee  aanndd//oorr  hhoommeessttaayy  iinnffrraaccttiioonn((ss))  oorr  eexxcceessssiivvee  iinnffrraaccttiioonn((ss))  ooff  

sscchhooooll  ppoolliicciieess  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhiiss  SScchhooooll  HHaannddbbooookk  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  tthhrroouugghhoouutt  aa  sseemmeesstteerr  oorr  tthhee  

sscchhooooll  yyeeaarr,,  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccaann  rreeqquueesstt  aa  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  ttoo  vvoolluunnttaarriillyy  wwiitthhddrraaww  tthhee  ssttuuddeenntt  ffrroomm  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  

AAccaaddeemmyy..  TThhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  mmaayy  aacccceepptt  oorr  rreejjeecctt  tthhiiss  rreeqquueesstt..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  rreejjeeccttss  tthhiiss  rreeqquueesstt,,  tthhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  mmaayy  pprroocceeeedd  wwiitthh  tthhee  eexxppuullssiioonn  pprroocceessss..  
  

WWiitthhddrraawwiinngg  ffrroomm  SScchhooooll  bbyy  PPaarreenntt  
  

IIff,,  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn,,  aa  ssttuuddeenntt  iiss  wwiitthhddrraawwiinngg  ttoo  aatttteenndd  aannootthheerr  sscchhooooll,,  tthhee  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann  mmuusstt  pprroovviiddee  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  bbyy  

ccoommpplleettiinngg  tthhee  IInntteenntt  TToo  WWiitthhddrraaww  FFoorrmm  aanndd  tthheenn  tthhee  RReeqquueesstt  TToo  WWiitthhddrraaww  FFoorrmm..  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssttuuddeennttss  mmuusstt  aallssoo  

ccoommpplleettee  tthhee  SSEEVVIISS  TTrraannssffeerr  FFoorrmm  wwiitthh  aann  aacccceeppttaannccee  lleetttteerr  aattttaacchheedd..  TThheessee  ffoorrmmss  mmuusstt  bbee  ccoommpplleetteedd  aanndd  vveerriiffiieedd  bbyy  

sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell  aanndd  oonn  ffiillee  bbeeffoorree  ooffffiicciiaall  rreeccoorrddss  ccaann  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  aa  nneeww  sscchhooooll..  WWiitthhddrraawwaall  ggrraaddeess  mmaayy  bbee  

oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  ooff  SSttuuddiieess  ffrroomm  tthhee  tteeaacchheerrss  aanndd  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  nneeww  sscchhooooll..  

  

  

PPeerrssoonnaall  AAppppeeaarraannccee  PPoolliicciieess  
  

AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  ssuuppppoorrttss  aa  SScchhooooll  UUnniiffoorrmm  ffoorr  EElleemmeennttaarryy  aanndd  MMiiddddllee  SScchhooooll  ssttuuddeennttss  aanndd  aa  DDrreessss  CCooddee  ffoorr  

HHiigghh  SScchhooooll  ssttuuddeennttss  tthhaatt  pprroommoottee  aa  ffooccuuss  oonn  lleeaarrnniinngg..  
  

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  aa  ssttuuddeenntt’’ss  aappppeeaarraannccee  hhaass  aann  iimmppaacctt  oonn  hhiiss//hheerr  aattttiittuuddee  aanndd  bbeehhaavviioorr..  DDrreessssiinngg  aapppprroopprriiaatteellyy  ffoorr  tthhee  

pprrooppeerr  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  eevviiddeenncceess  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy,,  ffoorr  tthhee  ssttuuddeennttss  tthheemmsseellvveess,,  aanndd  ffoorr  wwhhaatt  tthhee  

aaccaaddeemmyy  iiss  ggiivviinngg  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss..  SSttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddrreesssseedd  nneeaattllyy  aanndd  aapppprroopprriiaatteellyy  aass  bbeeffiittss  aann  aaccaaddeemmiicc  

iinnssttiittuuttiioonn..    
  

NNoo  aattttiirree  tthhaatt  ssuuggggeessttss  ggaanngg  aaffffiilliiaattiioonn  oorr  eexxaaggggeerraatteedd  ffaasshhiioonn  iiss  aalllloowweedd..  AAnnyy  iillll--ffiittttiinngg  iitteemm  ooff  ccllootthhiinngg  ssuucchh  aass  ppaannttss,,  

sshhoorrttss,,  bblloouusseess,,  sskkiirrttss,,  jjaacckkeettss,,  aanndd//oorr  sswweeaattsshhiirrttss  tthhaatt  aarree  ttoooo  ttiigghhtt,,  oovveerrssiizzeedd,,  bbaaggggyy,,  ttoooo  sshhoorrtt,,  oorr  vveerryy  lloonngg  aarree  

pprroohhiibbiitteedd..  FFoorr  tthhoossee  aarrttiicclleess  nnoott  lliisstteedd,,  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  ccoonnssuulltt  wwiitthh  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  BBooddyy  ppiieerrcciinnggss  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  

aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy..  TTaattttooooss  oorr  ootthheerr  mmaarrkkiinnggss,,  tteemmppoorraarryy  oorr  ppeerrmmaanneenntt,,  mmaayy  nnoott  bbee  ddiissppllaayyeedd  aatt  sscchhooooll,,  sscchhooooll  

eevveennttss  oorr  sscchhooooll  aaccttiivviittiieess..  
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DDiisscciipplliinnaarryy  RReeffeerrrraallss  aanndd//oorr  ddeetteennttiioonn  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ffoorr  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  PPeerrssoonnaall  AAppppeeaarraannccee  PPoolliicciieess,,  tthhee  

SScchhooooll  UUnniiffoorrmm,,  aanndd  tthhee  DDrreessss  CCooddee..  SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  ggrroooommeedd  aanndd  ddrreesssseedd  iinnccoonnssiisstteennttllyy  wwiitthh  tthheessee  gguuiiddeelliinneess  aarree  

rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  mmaayy  bbee  sseenntt  hhoommee..  AAfftteerr  aa  ssttuuddeenntt  ccoommeess  iinnttoo  ccoommpplliiaannccee,,  aa  ssttuuddeenntt  mmaayy  rreettuurrnn  ttoo  

sscchhooooll..  IIff  aa  ssttuuddeenntt  mmiisssseess  ccllaassss  ttiimmee  bbeeccaauussee  ooff  iimmpprrooppeerr  ddrreessss,,  tthhee  aabbsseennccee  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  uunneexxccuusseedd..  TThhee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn  iiss  aallwwaayyss  tthhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  mmaakkeerr..  
  

PPeerrssoonnaall  GGrroooommiinngg  aanndd  HHyyggiieennee  
  

SSttuuddeennttss  aarree  ttoo  ttaakkee  ccaarree  iinn  hhooww  tthheeyy  pprreesseenntt  tthheemmsseellvveess  ttoo  ffaaccuullttyy,,  ssttaaffff,,  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aanndd  ppeeeerrss..  WWee  eexxppeecctt  tthhaatt  

ssttuuddeennttss  wwiillll  ttaakkee  ccaarree  ttoo  ggrroooomm  tthheemmsseellvveess  pprrooppeerrllyy..  CClleeaannlliinneessss  pprrootteeccttss  oouurr  ccoommmmuunniittyy  aanndd  eennssuurreess  aa  pplleeaassaanntt,,  

rreessppeeccttffuull  eennvviirroonnmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  ttoo  wwoorrkk  aanndd  ssttuuddyy..  
  

SSttuuddeennttss  wwhhoo  ffaaiill  ttoo  pprrooppeerrllyy  ccaarree  ffoorr  tthheemmsseellvveess  mmaayy  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn,,  ssiinnccee  ppoooorr  hhyyggiieennee  

ccaann  bbee  iinnddiiccaattiivvee  ooff  aa  ppssyycchhoollooggiiccaall  oorr  mmeeddiiccaall  ddiissoorrddeerr..  SSttuuddeennttss  wwhhoossee  ppeerrssoonnaall  hhyyggiieennee  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  ttoo  aaffffeecctt  tthhee  

hheeaalltthh,,  wweellll--bbeeiinngg,,  ccoommffoorrtt  oorr  ssaaffeettyy  ooff  ootthheerrss  mmaayy  bbee  rreemmoovveedd  oorr  ssuussppeennddeedd  uunnttiill  tthhee  ssiittuuaattiioonn  iiss  rreemmeeddiieedd..  
  

TThheerree  iiss  ccoonnssiiddeerraabbllee  eevviiddeennccee  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  cclloossee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ppuuppiill  aattttiirree  aanndd  ppuuppiill  bbeehhaavviioorr..  

CClleeaannlliinneessss,,  ppeerrssoonnaall  aappppeeaarraannccee,,  aanndd  pprrooppeerr  ddrreessss  aarree  iimmppoorrttaanntt  iinn  sseettttiinngg  tthhee  ppaatttteerrnn  ooff  sscchhooooll  lliiffee  aanndd  ssoocciiaall  ccoonndduucctt..    
  

SSttuuddeennttss  eennrroolllleedd  aatt  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  aarree  jjuuddggeedd  bbyy  tthheeiirr  aappppeeaarraannccee..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  ggoooodd  aanndd  pprrooppeerr  ggrroooommiinngg  

sshhoouulldd  bbee  eennccoouurraaggeedd  aatt  aallll  ttiimmeess..    
  

RReegguullaarr  DDrreessss  CCooddee  
  

EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll  
SSttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  wweeaarr  tthhee  SScchhooooll  UUnniiffoorrmm  ddaaiillyy..  
  

MMiiddddllee  SScchhooooll  
SSttuuddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  wweeaarr  tthhee  SScchhooooll  UUnniiffoorrmm  ddaaiillyy..  
  

AAcccceessssoorriieess  
WWaalllleett  cchhaaiinnss  aanndd  llaasseerr  ppooiinntteerrss  aarree  nnoott  aalllloowweedd..  
  

BBaannddaannaass,,  HHaattss,,  HHeeaadd  GGeeaarr  oorr  SSccaarrvveess    
SSttuuddeennttss  mmaayy  nnoott  wweeaarr  bbaannddaannaass,,  hhaattss,,  hheeaadd  ggeeaarr,,  oorr  ssccaarrvveess  iinn  tthhee  sscchhooooll  bbuuiillddiinnggss  aatt  aannyy  ttiimmee..  HHooooddss  mmaayy  nnoott  bbee  wwoorrnn  

iinnssiiddee  tthhee  bbuuiillddiinnggss  aatt  aannyy  ttiimmee..  
  

HHaaiirr  
HHaaiirr  mmuusstt  bbee  nneeaatt  aanndd  cclleeaann  iinn  aappppeeaarraannccee..  
  

JJeewweellrryy  
NNoo  eexxcceessssiivvee  jjeewweellrryy..  
  

SShhiirrttss  
SSttuuddeennttss  aarree  pprroohhiibbiitteedd  ffrroomm  ddiissppllaayyiinngg  ssyymmbboollss,,  ssllooggaannss,,  wwoorrddss  oorr  ggrraapphhiiccss  ddeeeemmeedd  bbyy  tthhee  sscchhooooll  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ttoo  bbee  

iinnaapppprroopprriiaattee,,  iinnffllaammmmaattoorryy  oorr  ddeerrooggaattoorryy..  
  

SShhooeess  aanndd  FFoooottwweeaarr  
FFoooottwweeaarr  iiss  rreeqquuiirreedd  aatt  aallll  ttiimmeess  ffoorr  hhyyggiieenniicc  rreeaassoonnss..  SSoocckkss  mmuusstt  bbee  wwoorrnn  aatt  aallll  ttiimmeess..  SSttuuddeennttss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  wweeaarr  

aatthhlleettiicc  sshhooeess,,  ssnneeaakkeerrss  oorr  llooaaffeerrss..  AAllll  sshhooeess  mmuusstt  bbee  cclloosseedd  hheeeell  aanndd  ttooee..  SShhooeess  mmuusstt  bbee  iinn  aa  nneeaatt  ccoonnddiittiioonn..  WWrriittiinngg  

aanndd//oorr  ddrraawwiinnggss  oonn  sshhooeess  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd..  EExxttrreemmee  oorr  ffaaddddiisshh  sshhooeess  aarree  nnoott  aalllloowweedd::  BBiirrkkeennssttoocckkss,,  CCllooggss,,  ccoommbbaatt  oorr  

ccoonnssttrruuccttiioonn  bboooottss,,  fflliipp--ffllooppss,,  hhuuaarraacchheess,,  mmooccccaassiinnss,,  ppllaattffoorrmmss,,  ssaannddaallss,,  sshhoowweerr  sshhooeess,,  sslliippppeerrss,,  sstteeeell  ttooee  bboooottss//sshhooeess,,  

tthhoonnggss,,  eettcc..  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd..  

  
BBooyyss  AAttttiirree  aanndd  GGrroooommiinngg::  HHiigghh  SScchhooooll  
  

11..  AAllll  ppaannttss  oorr  sshhoorrttss  mmuusstt  bbee  hheemmmmeedd,,  hhaavvee  nnoo  hhoolleess,,  mmaayy  nnoott  bbee  oovveerrssiizzeedd,,  bbaaggggyy,,  ttoorrnn,,  oorr  rroolllleedd..  PPaannttss  mmuusstt  bbee  

wwoorrnn  aatt  tthhee  nnaattuurraall  wwaaiisstt..  

22..  BBeellttss  mmuusstt  bbee  wwoorrnn  aatt  aallll  ttiimmeess..  

33..  OOvveerrssiizzeedd  ccllootthhiinngg  ooff  aannyy  kkiinndd  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd..  

44..  SSlleeeevveelleessss  sshhiirrttss  aanndd  ttaannkk  ttooppss  aarree  nnoott  aalllloowweedd..  

55..  SSwweeaatt  ppaannttss  aarree  nnoott  aalllloowweedd..  

66..  TT--sshhiirrttss  wwoorrnn  aass  aann  oouutteerr  ggaarrmmeenntt  iiss  nnoott  aalllloowweedd..  
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GGiirrllss  AAttttiirree  aanndd  GGrroooommiinngg::  HHiigghh  SScchhooooll  
  

11..  AAllll  ppaannttss  oorr  sshhoorrttss  mmuusstt  bbee  hheemmmmeedd,,  hhaavvee  nnoo  hhoolleess,,  mmaayy  nnoott  bbee  oovveerrssiizzeedd,,  bbaaggggyy,,  ttoorrnn,,  oorr  rroolllleedd..  PPaannttss  mmuusstt  bbee  

wwoorrnn  aatt  tthhee  nnaattuurraall  wwaaiisstt..  TTiigghhtt  ffiittttiinngg,,  mmiinniisskkiirrttss  oorr  mmiinnii  sshhoorrttss  aarree  nnoott  ppeerrmmiitttteedd..  NNoo  llooww  rriissee  oorr  uullttrraa  llooww--rriissee  

ppaannttss  oorr  sshhoorrttss  aarree  aalllloowweedd..  NNoo  ccuuttss  oorr  sslliittss  oonn  iinnsseeaamm..  

22..  SSkkiirrttss  aanndd  ddrreesssseess  mmaayy  bbee  nnoo  sshhoorrtteerr  tthhaann  22  iinncchheess  ffrroomm  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  kknneeee..  

33..  BBlloouusseess  aanndd  ddrreesssseess  mmuusstt  bbee  nnoonn--rreevveeaalliinngg  ii..ee..  nnoo  llooww--ccuutt  oorr  hhaalltteerr--ttooppss,,  eexxppoosseedd  mmiiddrriiffffss  oorr  ssppaagghheettttii  ssttrraapp  ttooppss..  

44..  MMaakkeeuupp  aanndd  nnaaiill  ppoolliisshh,,  iiff  wwoorrnn,,  mmuusstt  bbee  iinn  mmooddeerraattiioonn..  

55..  OOvveerrssiizzeedd  ccllootthhiinngg  ooff  aannyy  kkiinndd  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd..  

66..  SSlleeeevveelleessss  sshhiirrttss  aanndd  ttaannkk  ttooppss  aarree  nnoott  aalllloowweedd..  

77..  SSwweeaatt  ppaannttss  aarree  nnoott  aalllloowweedd..  

88..  TT--sshhiirrttss  wwoorrnn  aass  aann  oouutteerr  ggaarrmmeenntt  iiss  nnoott  aalllloowweedd..  
  

DDrreessss--UUpp  EEvveennttss  DDrreessss  CCooddee  ffoorr  AAllll  SSttuuddeennttss  
  

IInn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  ddrreessss  aanndd  rreessppeecctt  ffoorr  cceerrttaaiinn  eevveennttss  aanndd  ooccccaassiioonnss,,  AArrrrooyyoo  PPaacciiffiicc  AAccaaddeemmyy  wwiillll  hhaavvee  ddrreessss--

uupp  eevveennttss  ffoorr  EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll,,  MMiiddddllee  SScchhooooll  aanndd  HHiigghh  SScchhooooll  ssttuuddeennttss  ssuucchh  aass  FFiieelldd  TTrriippss  aanndd  GGrraadduuaattiioonn..  
  

BBooyyss  AAttttiirree  aanndd  GGrroooommiinngg  
  

DDrreessss--sshhiirrtt,,  ssuuiitt  aanndd  ddrreessss  sshhooeess;;  oorr  ddrreessss--sshhiirrtt,,  ddaarrkk  ssllaacckkss,,  ssppoorrtt  ccooaatt,,  ttiiee  aanndd  aallll  bbllaacckk  lleeaatthheerr  tteennnniiss  sshhooeess..  FFoorr  

GGrraadduuaattiioonn,,  aa  wwhhiittee  ddrreessss  sshhiirrtt  aanndd  ddrreessss  sshhooeess  aarree  rreeqquuiirreedd..  SSttuuddeennttss  mmuusstt  bbee  cclleeaann  sshhaavveenn..  
  

GGiirrllss  AAttttiirree  aanndd  GGrroooommiinngg  
  

DDrreessss  ssllaacckkss,,  aa  lloooossee  ffiittttiinngg  sskkiirrtt  oorr  ddrreessss  mmaayy  bbee  wwoorrnn..  SSkkiirrttss  aanndd  ddrreesssseess  mmaayy  bbee  nnoo  sshhoorrtteerr  tthhaann  22  iinncchheess  ffrroomm  tthhee  

mmiiddddllee  ooff  tthhee  kknneeee..  AAnnyy  sslliitt  iinn  aannyy  sskkiirrtt  sshhoouulldd  nnoott  ssuurrppaassss  ttwwoo  iinncchheess  aabboovvee  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  kknneeee..  
  

OOppaaqquuee  ((ii..ee..,,  nnoott  sshheeeerr  oorr  ootthheerrwwiissee  sseeee--tthhrroouugghh))  bblloouusseess  oorr  sshhiirrttss  wwhhiicchh  hhaavvee  sslleeeevveess  aanndd  aa  ffoolldd--ddoowwnn  ccoollllaarr  oorr  hhiigghh--ccuutt  

nneecckklliinnee  aarree  aapppprroopprriiaattee..  BBlloouusseess  mmuusstt  bbee  bbuuttttoonneedd  aanndd  ttuucckkeedd  iinn  uunnlleessss  ooff  ssqquuaarree--bboottttoomm  ccuutt;;  iiff  tthhee  llaatttteerr  ssttyyllee  iiss  

cchhoosseenn,,  tthhee  bblloouussee  oorr  sshhiirrtt  mmuusstt  eexxtteenndd  ppaasstt  tthhee  wwaaiisstt  lliinnee..  
  

DDrreessss  sshhooeess  oorr  ddrreessss  bboooottss  wwiitthh  nnoo  mmoorree  tthhaann  aa  ttwwoo--iinncchh  hheeeell  aanndd  wwhhiicchh  hhaavvee  aa  ffuullll  bbaacckk  oorr  bbaacckk  ssttrraapp  iiss  aacccceeppttaabbllee..  

SSoocckkss  oorr  hhoossee  mmuusstt  bbee  wwoorrnn..  
  

NNoo  eexxcceessssiivvee  jjeewweellrryy..  
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