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DeKalb County School District cung cấp bản dịch Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh DeKalb 

County School District, với sự giúp đỡ của DeKalb International Student Screening Center.  Quý 
vị có thể yêu cầu hiệu trưởng trường cung cấp một bản dịch bằng giấy hoặc tìm bản dịch điện 

tử có sẵn tại www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 

 
Nguyên bản tiếng Anh vẫn được coi là bản chính xác nhất. 

 
Trong trường hợp có sự bất đồng hay khác biệt giữa bản dịch và nguyên bản tiếng Anh của tập 

cẩm nang này hoặc bất kỳ ghi chú hoặc điều từ chối trách nhiệm nào trong này, nguyên bản 
tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế. 



 

Trang này đã được cố ý để trống 
 



 

Trang Chữ Ký Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Năm 2021-2022 
Vui lòng trả lại trang này trong vòng ba (3) ngày tới trường của quý vị. 

 

Phụ Huynh/Người Giám Hộ 
Giấy Xác Nhận Tiếp Nhận 

Vui lòng đọc và xem xét Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh – Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách của 
Học Sinh với con quý vị và nhấn mạnh vai trò của con quý vị trong việc giúp duy trì môi trường học tập an toàn và trật tự.  Ngoài 

ra, sổ tay này bao gồm các thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ của học sinh, Đạo Luật Quyền Riêng Tư và Quyền Giáo Dục 
cho Gia Đình (FERPA), và các quyền và trách nhiệm khác.  Vui lòng ký tên dưới đây để xác nhận rằng quý vị và con quý vị đã 

nhận được cuốn sổ tay này. Sau đó, cắt dọc theo đường chấm và trả lại cho trường của con quý vị càng sớm càng tốt.  

Cảm ơn quý vị vì đã ủng hộ chúng tôi. 
 

Trách Nhiệm đối với Trường/Chương Trình Học Hè dành cho Học Sinh 
Tôi xác nhận rằng tôi hiểu mình phải chịu trách nhiệm tuân thủ mọi quy tắc, quy định, quy trình, chính sách, luật pháp tiểu bang, 

địa phương và liên bang trong Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh năm 2021-2022 ~ Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm và Sự 
Phát Triển Tính Cách của Học Sinh trong năm học 2021-2022 và mọi chương trình hè sau năm học 2021-2022.  Tôi cũng hiểu 

rằng mình sẽ ngay lập tức phải chịu các Mức Độ Hậu Quả được liệt kê trong Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh năm 2021-2022 
~ Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách của Học Sinh nếu tôi có bất kỳ sự vi phạm nào trong năm học 

2021-2022 và mọi trường/chương trình học hè năm 2022 của DeKalb County School District. 
 

Chấp Thuận cho Học Sinh Tham Gia Khảo Sát 
Mỗi năm, Bộ Giáo Dục Georgia tiến hành khảo sát các học sinh từ lớp 3 đến lớp 12.  Các chủ đề được khảo sát bao gồm chất kích 

thích, bạo lực, các vấn đề sức khỏe tâm thần, thói quen lái xe, tập thể dục và chế độ ăn uống. Các cuộc khảo sát là ẩn danh và 

không cần giấy tờ nhận dạng cá nhân.  Các cuộc khảo sát cho phép Học Khu hỗ trợ và đánh giá chương trình theo nhu cầu cho 
học sinh.   Việc tham gia vào các cuộc khảo sát là tùy chọn. Tham khảo phần Bản Sửa Đổi Bảo Vệ Quyền của Học Sinh ở trang 

68 để biết thêm thông tin.  Khảo sát này là riêng biệt và khác biệt với Kiểm Tra Độ An Toàn của Học Khu, là cuộc kiểm tra mà 
TẤT CẢ học sinh sẽ đều được yêu cầu hoàn thành.  

 

 _________ Tôi không chấp thuận cho con tôi tham gia Khảo Sát Sức Khỏe Học Sinh Georgia của Bộ Giáo Dục Georgia.  
 

 _________ Tôi chấp thuận cho con tôi tham gia Khảo Sát Sức Khỏe Học Sinh Georgia của Bộ Giáo Dục Georgia.  
 

DeKalb County School District 

Bản Cam Kết An Toàn Học Đường 
Những lựa chọn và hành động cá nhân của tôi, khi kết hợp với lựa chọn và hành động của những học sinh khác trong DeKalb 

County School District sẽ tạo nên sự khác biệt.  Bằng cách tôn trọng cam kết này, tôi có thể đóng góp công sức để làm cho các 
trường học của chúng ta an toàn và thành công. 

 

Tôi tin rằng tôi có thể là một học sinh tốt.  Tôi tin rằng tôi có thể biểu hiện tính cách tốt.  Tôi tin rằng khi tôi làm việc chăm chỉ, 

tôi sẽ thành công, vì vậy tôi sẽ làm việc chăm chỉ mỗi ngày để làm hết sức mình.  Tôi có thể học.  Tôi sẽ học.  Để giúp giữ cho 
trường học của tôi an toàn, tôi cam kết tuân thủ các hướng dẫn được thiết lập trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh.  

Tôi hiểu rằng việc vi phạm các nội quy nghiêm túc của nhà trường có thể dẫn đến việc đình chỉ mười (10) ngày và sau đó là 

phiên điều trần công bằng của Học Khu.  Quá trình này có thể dẫn đến thêm các hậu quả mà có thể bao gồm việc tôi bị đuổi 
học hoặc tôi được chỉ định vào một trường/chương trình thay thế. 

 

Giáo Dục Bắt Buộc 

Tôi xác nhận và hiểu những hậu quả và hình phạt cho việc không tuân thủ luật pháp của tiểu bang Georgia về Giáo Dục Bắt 
Buộc, Biên Bản Theo Dõi Mức Độ Chuyên Cần và Chuyên Cần/Kỷ Luật của Học Sinh (xem trang 39-40 và 43 để biết thêm thông 

tin). 

 

Tên Học Sinh (Vui Lòng Viết In Hoa)   
 
Chữ Ký của Học Sinh   Ngày   
 
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ   Ngày   
 
Nhận xét: 
 

Vui lòng ký tên, ghi ngày tháng và gửi lại cho Giáo Viên Chủ Nhiệm của con quý vị trong vòng ba (3) ngày 

đến trường của quý vị. 



 

Trang này đã được cố ý để trống  



 

Amharic 
 
የ DeKalb ካውንቲ ት/ቤት ዲስትሪክት የ DeKalb አለማቀፋዊ አቀባበል ማእከል የትህትን መገለጫ በማድረግ የ  

 የተማሪ ሥነ ምግባር ደንብ ~ የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች እና የባህሪ እድገት መመሪያ መጽሐፍ ትርጉም ይሰጣል፡፡ የተተረጎመ የወረቀት ቅጅ ለማግኘት ጥያቄ ለት / ቤቱ ርዕሰ-

መምህር ሊቀርብ ይችላል ወይም የኤሌክትሮኒክስ ሥሪት በ www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/studentrelationsይገኛል። የእንግሊዝኛ ቋንቋ 
እትሙ በጣም ትክክለኛ እንደሆነ ይቆጠራል እና ልዩነት ሲኖር ያሸንፋል።  
 

Arabic 

يكالب. يمكن طلب توفر مقاطعة مقاطعة ديكالب ترجمة مدونة سلوك الطالب ~ حقوق ومسؤوليات الطالب وكتيب تطوير الشخصية ، بإذن من مركز الترحيب الدولي د

 .www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relationsنسخة مطبوعة مطبوعة لمدير المدرسة أو تتوفر نسخة إلكترونية على 

 يعتبر إصدار اللغة اإلنجليزية األكثر دقة.

Bengali 
 

DeKalb County School District DeKalb International Welcome Center-এর স ৌজন্যে শিক্ষার্থীর আচরণ শিশি– শিক্ষার্থীর অশিকারও কর্িতে 

এিিং চশরত্র উন্নয়য 

পুস্তিকার অযুিাদ প্রদায কন্রন্ে। স্কুন্ের অিেন্ক্ষর কান্ে অযূশদর্ মুশির্  িংস্করন্ণর অযুন্রাি করুয অর্থিা এখান্য ইন্েক্ট্রশযক  িংস্করণ পায: 

www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations। ইিংন্রস্তজ ভাষার  িংস্করণটিন্ক  িন্চন্য় শযভভতে শি ান্ি শিন্িচযা করা 

িয় এিিং সকাযও অশমে সদখা শদন্ে ইিংন্রস্তজ ভাষার  িংস্করণটিন্কই প্রািাযে সদয়া িয়। 

  

Burmese 
 

DeKalb International Welcome Center (DeKalb အျပည္ျပည္္ုဆိ္ရာ ဖတဆ္ေ ခၚ ႀကဆိိ္ဳဆမိႈ စု္တာ) ၏ ေက ်း်ဇျဖုင့္္ DeKalb ေကာ္ုတတ ေက ာု္် ရဆို္ိုည ္ ေက ာု်ုိ္ာ် 
က ုင့္ ္တ္စည်္မ မ္်မ ာ် ~ ေက ာု္်ုိာ် အ ြုင့္အ္ေရ်မ ာ် ႏွ ုင့္္ တာ န၀္တ္ၱရာ်မ ာ်၊ ႏွ ုင့္ ္ေက ာ ု္်ုိာ် အက ုင့္စ္ရဆိက ္တဆိ်တက္ေကာ ု္်မြန္မ္ႈဆို္ရာ လကစ္ြြစဲာအိပ္ အတြက ္
ဘာိုာျပန္္ဆမိကႈဆ ိေ ာက္ပေ္င့္ပ်ပပိညုသ္ည္။ စာအိပမ္တဆ ၳဴ အာ်   ေက ာု်္အပိ္ ္မ    ေတာု်္္ဆိရုဇႏွဆို္ပပိုည၊္ ို႔မဆဟိတိ ္အလတက ္ေရာနစ္္ာ်ရ ု္်အာ် 
www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-relationsတြု္ ရရ ဆႏွဆို္ပပိညု္သည။္ အဂလၤဆပဘ္ာုိာျဖုင့္ ္ေရ်ုိာ် ာ်ေိုာ ္ာ်ရ ု္်အာ် မ နက္နတဆ္က 
မအႈရ ္ဆိ်္အျဖစ္ မတ ု္ဇႏွဆို္ျပတ်၊ ျ ာ်နာ်  က္မ ာ်ရ ဆ လြငဲ့္  ု္ ၎ိုညို္ာ လႊမ္်မ်ဆိအတည္ျဖစ္ပပလဆမင့္မ္ညသ္ည။္ 
 

Chinese 
 

DeKalb 县校区提供 《学生行为规范 ~ 学生的权利和责任以及品德发展手册》 的译本，由 DeKalb International Welcome Center 提供。

可向校长索取译本复印件，或从此处获取电子版： www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations。 英文版本

视作最准确版 本，有差异时将以英文版本为准。 

 

French 
 
Le District scolaire du Comté de DeKalb fournit la traduction du Code de conduite de l’élève ~ Droits et responsabilité des élèves et 
Manuel de Développement du caractère, gracieusement offert par le DeKalb International Welcome Center. Il est possible de demander 
des exemplaires papier au principal de l’école ou une version électronique est disponible à  www.dekalbschoolsga.org/student-
supportintervention/student-relations. La version en langue anglaise sera considérée comme la plus précise et prévaudra en cas de 
disparité. 
 
Hindi 
 

DeKalb काउंटी स्कू ल डिडस्िक्ट, DeKalb इंटरनेशनल वेलकम सेंटर के सौजन्य स ेछात्र आचार सडंिता ~ छात्र अडिकारव िजम्मदेारी और चररत्र िवकास 

पसु्ट्ड का का अनवुाद प्रदान करता ड   । स्कू ल डप्रानाचायय को अनवुािदत ड  ाड य कॉपी के िलए अनरुोड  िकर् ा जा सकता ड    अन्यथा 

www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/studentrelationsपर इलडेक्टॉिनक ससं्करण उपलब्ध ड   । अंग्रज़ेी संस्करण को सबस ेसटीक माना 

जाता ड    और िकसी प्रकार असगंित की स््थथित में र्ड  प्रबल ड  ोगा। 



 

Karen 
 

 
 

Nepali 
 

DeKalb County School District ले डवद्याथीआचारसव ड  तंा ~ डवद्याथीकोअडवकारतथायदाडवत्वरचररत्र डवकाससम्बडन्धतेपुडन्धका को अनुड  ादन प्रदान गछय । 

ड  ो DeKalb International Welcome Center को सौजन्य स्वरूप प्रदान गररन्र् । डवद्याडलका डप्रानाध्यापकसँग अनुड  ाद गररएको कागजी प्रवतवलवप माग्न 

सवकन्र् ड  ा www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations मा डवदड्  ूतीड  ससंस्करण उपलब्ध र् । अङ्ग्ग्रझी भाषाको 

ससंस्करण सब भन्दा स  ी मावननेर् र अङ्ग्ग्री र अनुड  ादनमा वभन्नता देडन्धएमा अङ्ग्ग्रझी भाषाको ससंस्करण डप्रोग गररनेर् । 

 

Somali 
 
Dugsiga Degmada Gobolka DeKalb wuxuu bixiyaa fasiraada Buug-yaraha Xeerka Anshaxa Ardayga~Xaquuqaha Ardayga iyo 
Masuuliyadaha iyo Hormarinta Dabeecada, xushmada Xarunta Soo dhaweynta Caalamiga ah ee DeKalb. Codsiga koobiga warqada ee la 
turjumay waxaa lagu sameyn karaa maamulaha dugsiga ama nooca korontada waxaa laga heli karaa 
www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-relations. Nooca Luuqada Ingiriiska waxaa loo tixgeliyaa mida ugu 
saxsan oo way dabagelysaa markii ay jiraan farqi. 
 
Spanish 
 
El Distrito Escolar del Condado de DeKalb ofrece traducción del Manual del Código de Conducta Estudiantil ~ Derechos y 
Responsabilidades del Alumno y Desarrollo del Carácter, cortesía del Centro de Bienvenida Internacional de DeKalb.  Usted puede 
solicitar una copia al director de la escuela o una versión electrónica está disponible en www.dekalbschoolsga.org/student-support-
intervention/studentrelations. La versión en inglés es considerada la más actualizada y prevalecerá cuando hay una discrepancia. 
 
Swahili 

 
Wilaya ya Shule ya Jimbo la DeKalb hutoa tafsiri ya Kijitabu cha Kanuni ya Maadili Mema ya Wanafunzi~Haki na Majukumu na Ukuzaji 
Tabia, kwa hisani ya DeKalb International Welcome Center. Ombi la nakala halisi iliyotafsiriwa linaweza kufanywa kwa mwalimu mkuu 
au toleo pepe linapatikana kwenye www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. Toleo la lugha ya 
Kiingereza linachukuliwa kuwa sahihi zaidi na litatumika wakati kuna utata wowote. 
 
Telugu 
 

DeKalb కౌంటీ స్కూ  ల్ డిస్ట్రకి్ట ివి ద్య  ా  ర్థ ిప్ ర వ ర్ త నా నియమావళి ~ వి ద్య  ా  ర్థ ిల హ క్కూ  లు, బా ధ్ా  త లు మరయిు అక్షర్ అ భి వ ా  

ర్ద్ధ ా  హ్ా  ా ాౌం డ ా బుక్,ి DeKalb ఇ ౌంటర్నే  షనల్ వెలూ ా ాౌం సౌంటర్ యొక్ా  అనువాదౌం అ ౌంద్ధసత ౌంద్ధ. అనువదధ ౌంచబడిన హ్రహ్ా  కాపీ 

కోసౌం స్కూ  ల్ ప్ా నిా  పాల్ా క్ూ  అభ్ా  ర్థ ిా  ాౌంచవచు  లేద్య  ఎలసి్ట్ూ ా నిక్ ివెర షన్ www.dekalbschoolsga.org/student-support-

intervention/student-relations  వద్ద్ లభిసత ౌంద్ధ. ఇ ౌంగ్లషీ్ లౌంగ్వే  జ్ వెర షన్ చాల ఖచు  తమైనద్ధగా రరగిణౌంచబడుతౌంద్ధ మరయిు వా 

త్యయ  సౌం ఉనే ప్పు  డు విజయౌం స్ట్ధిసత ౌంద్ధ.                                                                                                                                                                                                                                       

 
Tigrinya 
 
ዲስትሪክት ቤት-ትምህርቲ ዲካልብ ካውንቲ፡ ትርጉም ናይ መጽሓፍ - ሓበሬታ ደንቢ ጠባያት ተማሃሮ ~ መሰላትን ሓላፍነታትን ተማሃሮን ምምዕባል ባህርያትን ኣዳልዩ ይርከብ፣ ፍቓድ 

ድማ ካብ ኣህጉራዊ መቐበሊ ደካልብ (DeKalb International Welcome Center) ረኺቡ ኣሎ። ዝተተርጎመ ተነባቢ ቅዳሕ ንምርካብ ንናይ ትምህርት ቤት ርእሰ መምህር 

ምውካስ ወይ ድማ ኤሌክትሮኒካዊ ግልባጥ ኣብ www.dekalbschoolsga.org/studentsupport-intervention/student-relations. ምርካብ ይከኣል። ብቋንቋ ኣንግሊዝኛ 
ዝቐርብ ግልባጥ ካብ ካልኦት ዝዛየደን ተገራጫውነት ምስዝህሉ ድማ ዝዕወት ብምዃኑን ዝለዓለ ግምት ይወሃቦ። 

 
Vietnamese 
 
DeKalb County School District cung cấp bản dịch của Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh~Quyền và Trách Nhiệm của Học Sinh và Sổ 
Tay Phát Triển Tính Cách, được phép của DeKalb International Welcome Center. Quý vị có thể yêu cầu hiệu trưởng trường cung cấp 
một bản dịch bằng giấy hoặc tìm bản dịch điện tử có sẵn tại www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 
Bản tiếng Anh được coi là chính xác nhất và sẽ được áp dụng khi có sự không thống nhất. 
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Biệt Đối Xử 

93 
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BỘ KỶ LUẬT HỌC SINH – 
QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VÀ CẨM NANG PHÁT TRIỂN TÍNH TÌNH 

 

LỜI TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH 
 

Hội Ðồng Giáo Dục Quận DeKalb cam kết cung cấp nền giáo dục khả dĩ tốt nhất cho các trẻ em đanúgi ch theo học tại 

các trường của quận.  Sự cam kết này đòi hỏi không những các môn học chất lượng cao nhất, những giáo viên có trình 
độ cao, và những cơ ngơi trang bị tốt, mà còn phải một môi trường an toàn, tốt đẹp cho học sinh, nhân viên, cha mẹ, 

các giới có quyền lợi, và các người cộng sự cộng đồng.  Hội Ðồng Giáo Dục mong đợi tất cả học sinh sẽ tuân theo 
những tiêu chuẩn chặt chẽ về hạnh kiểm đứng đắn để khích lệ học tập. 

 
Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình đặt ra các điều lệ 

hạnh kiểm học sinh áp dụng cho tất cả học sinh DeKalb và các thủ tục để áp đặt kỷ luật trên các học sinh nào vi phạm 

các điều lệ này.  Khi cần phải thi hành kỷ luật, Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm 
Nang Phát Triển Tính Tình bảo đảm hình phạt sẽ công bằng và phục vụ cho các lợi ích tốt nhất của tất cả học sinh trong 

Hệ Thống Trường Học. 
 

Nói chung, kỷ luật được lập ra để sửa sai hạnh kiểm xấu của học sinh và để khuyến khích học sinh tỏ ra là công dân có 
trách nhiệm của cộng đồng trường học.  Biện pháp kỷ luật sẽ được thi hành tuỳ theo ý của quản trị viên hữu trách 

tương xứng với nhưng không hạn chế ở mức trầm trọng của hành vi không chấp nhận được, ảnh hưởng của nó trên môi 
trường trường học, tuổi và cấp lớp của học sinh, thành tích kỷ luật đã có của học sinh, các thương tích đáng kể và các 

yếu tố thích hợp khác. 

 
Khi xét về tính chất hoặc mức độ trầm trọng của tình hình hạnh kiểm diễn ra, quá trình kỷ luật có thể sẽ gồm những 

dịch vụ hỗ trợ học sinh của Hệ Thống Trường cung cấp và của các cơ quan công cộng khác, hoặc các tổ chức cộng 
đồng. Hội Đồng Giáo Dục sẽ ưu tiên xếp lại các học sinh quấy phá vào những môi trường giáo dục thay thế hơn là đình 

học hoặc đuổi các học sinh như vậy khỏi trường, như luật Georgia cho phép. 
 

Việc thông báo cha mẹ và sự tham gia của cha mẹ là thiết yếu cho mọi cố gắng để sửa sai hạnh kiểm xấu của một học 
sinh.  Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình  sẽ chỉ có tác 

dụng nếu cha mẹ và  người giám hộ, giáo viên, và quản trị viên của trường cùng hợp tác để cải thiện hạnh kiểm học 

sinh và nâng cao mức thành đạt học vấn.  Cha mẹ, các nhà giáo dục, và các thành viên cộng đồng được khuyến khích 
phát biểu các mối quan tâm của mình về hạnh kiểm học sinh hoặc quá trình kỷ luật học sinh lên hiệu trưởng trường 

hoặc Sở An Toàn Trường Học và Quan Hệ Học Sinh. 
 

Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình  được chấp thuận 
bởi Chính Sách Hội Ðồng Giáo Dục JCD. 
 

BỘ KỶ LUẬT HỌC SINH – 
QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VÀ CẨM NANG PHÁT TRIỂN TÍNH TÌNH 

 

MỤC ÐÍCH 
 

Bộ Quy TắcỨng Xử dành cho Học Sinh – Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách của Học Sinh nhằm mục 

đích thông báo cho học sinh các lớp mẫu giáo đến lớp 12 về những kiểu hành vi không được chấp nhận. Không thể soạn một Bộ 

Quy Tắc đề cập đến mọi biến thể có thể hình dung được của hành vi bị cấm.  Do đó, học sinh nên hiểu rằng các em có thể bị kỷ 
luật vì bất kỳ hành vi sai trái nào làm mất trật tự nhiệm vụ của trường, gây nguy hiểm cho sự an toàn hoặc điều đó được ban 

giám hiệu nhà trường xác định là không phù hợp, cho dù hành vi có được liệt kê cụ thể trong Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh 
– Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách của Học Sinh hay không. 

 
Từng trường học và giáo viên đứng lớp có thể áp dụng các quy tắc về khuôn viên trường hoặc về lớp học ngoài 

những quy tắc đã được nêu trong BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO HỌC SINH CỦA (DCSD).  Các quy tắc này có 

thể được giáo viên giải thích, dán trong lớp học hoặc phân phát cho học sinh, và có thể được phép hoặc không 
được phép cấu thành hành vi vi phạm BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO HỌC SINH CỦA DCSD. Việc xác định xem 

liệu một học sinh có vi phạm BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO HỌC SINH CỦA DCSD hay không sẽ được thực 
hiện chỉ dựa trên sự nổi trội hơn về bằng chứng.  Nói cách khác, nếu có nhiều khả năng sự việc là đúng hơn là 
không đúng, thì dựa trên bằng chứng, học sinh đã vi phạm quy tắc? 

 



 

BỘ KỶ LUẬT HỌC SINH – 
QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VÀ CẨM NANG PHÁT TRIỂN TÍNH TÌNH 

 

HỌC TẬP VÀ TUÂN HÀNH 
 

Tất cả học sinh, bất kể tuổi hoặc cấp lớp, đều buộc phải biết nội dung của Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và Trách Nhiệm 
Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình và tuân theo nó và mọi điều lệ hạnh kiểm áp đặt bởi hệ thống trường học 

và/hoặc trường chúng đang đi học. Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển 
Tính Tình được phân phát cho tất cả các trường và trung tâm. Nó được duyệt lại với các giáo viên và nhân viên trước ngày 

khai trường và học sinh đến học để bảo đảm họ hiểu rõ trước khi phân phát Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và Trách 
Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình. 
 

Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh – Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách của Học Sinh được phân phát 
và dạy cho học sinh trong tuần học đầu tiên.  Học sinh và phụ huynh/người giám hộ bắt buộc phải ký vào Trang Chữ 

Ký dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ ở trang 1.  Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp không xác nhận đã nhận bộ 
quy tắc ứng xử dành cho học sinh sẽ không được miễn trừ bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến thông tin có trong bộ quy tắc 

ứng xử dành cho học sinh này. Học sinh sẽ tham gia bài kiểm tra bắt buộc trên toàn học khu về Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học 
Sinh – Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách của Học Sinh trong vòng hai tuần học đầu tiên.  Bài kiểm tra 

này có thể được thực hiện trong ngày học truyền thống hoặc điện tử trong thời gian giảng dạy trực tuyến. Điểm kiểm tra của học 

sinh sẽ được ghi lại.  Các cuộc họp lớp được tổ chức trong ba tuần học đầu tiên để thảo luận về kỷ luật và việc áp dụng các quy 
trình kỷ luật. 

 
Các học sinh nhập học giữa chừng trong năm học sẽ nhận được Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và Trách 
Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình và sẽ làm bài kiểm tra về nội dung.  
 

Các học sinh bị đình học trong-trường lần đầu tiên phải được dạy lại và làm kiểm tra lại về Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi 
Và Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình. Các giáo viên cần phải ôn lại Bộ Kỷ Luật Học Sinh – 
Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình kỹ lưỡng hơn với các học sinh nhỏ tuổi ở lớp K-

3, Giáo Dục Ðặc Biệt và ESOL (English to Speakers of Other Languages) để bảo đảm chúng đã hiểu rõ. 
 

Học sinh được khuyến khích nên hỏi thầy giáo hoặc nhân viên để làm sáng tỏ những chỗ nào của Bộ Kỷ Luật Học Sinh – 
Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình mà chúng không hiểu rõ.  

 

CƠ HỘI GIÁO DỤC ÐỒNG ÐỀU  
 

Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb cung cấp cho tất cả học sinh cơ hội giáo dục đồng đều, bất kể chủng tộc, màu da, tôn 
giáo, gốc dân tộc, nam nữ, khuyết tật, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, và phái tính.  Không học sinh nào sẽ bị kỳ  thị  hoặc 

hành hạ vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, gốc dân tộc, nam nữ, khuyết tật, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, và phái tính trong 
mọi chương trình giáo dục, sinh hoạt, hoặc tập tục của Hệ Thống Trường Học, kể cả việc thi hành Bộ Kỷ Luật Học Sinh – 
Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình.   

 
Hệ Thống Trường Học duy trì một thủ tục kiện cáo để cho học sinh có một phương tiện nhanh chóng, công 

bằng và trật tự để giải quyết các điều kiện cáo về kỳ thị. 



 

THẨM QUYỀN KỶ LUẬT TRÊN HẠNH KIỂM HỌC SINH  
 
Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb có thẩm quyền trên học sinh mỗi khi có liên quan đến các lợi ích của Hệ Thống Trường 

Học.  Do đó, Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình áp dụng cho 

những lúc và nơi sau đây:  

 Bất cứ khi nào ở trong khu vực trường học; 

 Ngoài khu vực trường học tại bến xe buýt của trường hoặc trong một hoạt động, chức năng hoặc sự kiện của trường; 

 Khi học sinh đi xe buýt của trường hoặc phương tiện chuyên chở do Học Khu tài trợ; 

 Khi học sinh đang tham gia giảng dạy trực tuyến; 

 Khi thủ phạm bị cáo buộc hoặc nạn nhân bị cáo buộc đang trên đường rời trường, về nhà, trên đường về từ một 
hoạt động, chức năng hoặc sự kiện của trường. 

 Khi sử dụng các tài nguyên công nghệ của học khu, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị, mạng, nền tảng trực 

tuyến và phần mềm; 

 Ngoài khu vực trường học khi học sinh đang tham gia hoặc tham dự các hoạt động liên quan đến trường học hoặc 

do trường học tài trợ, chẳng hạn như các chuyến thực địa, hội nghị, hoặc các sự kiện thể thao, hoặc theo phạm vi 
thẩm quyền của nhà trường; 

 Ngoài khu vực trường học khi học sinh tham dự một hoạt động liên quan đến trường học hoặc do trường học tài trợ 

của một hệ thống trường học khác ở Georgia; 
 Ngoài khu vực trường học khi hành vi của học sinh có thể dẫn đến việc học sinh bị buộc tội hình sự và khiến việc 

học sinh tiếp tục có mặt ở trường có thể gây nguy hiểm cho người hoặc tài sản tại trường hoặc làm gián đoạn quá 

trình giáo dục (O.C.G.A. § 20-2-751.5(c)); hoặc vi phạm định nghĩa về bắt nạt qua mạng của tiểu bang (O.C.G.A. § 
20-2-751.4); 

 Ngoài khu vực trường học khi học sinh nghỉ học mà không được phép của viên chức nhà trường Nghỉ Học Không 

Phép). 

 
ÐIỀU TRA HÀNH VI XẤU 

 
Khi vi phạm nội quy của trường được báo cáo hoặc nghi ngờ, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ xác định xem có cần tiến 
hành điều tra hay không và nếu có, sẽ hướng dẫn nhân viên thích hợp tiến hành điều tra.  Cuộc điều tra phải kịp thời và bao gồm 

các cuộc phỏng vấn với (các) thủ phạm bị cáo buộc, (các) nạn nhân, các nhân chứng được xác định, (các) giáo viên, nhân viên 
và những người khác có thể có thông tin liên quan. Tất cả các cá nhân được phỏng vấn đều phải cung cấp lời khai bằng văn bản. 

Giám sát bằng video, nếu có, nên được xem xét và bảo mật.  Nếu quản lý cho rằng sẽ cần thực hiện yêu cầu phiên điều trần theo 
thủ tục hợp pháp, quản lý cần cố gắng duy trì việc giám sát bằng video về mọi hành vi sai trái.  Bất kỳ bằng chứng hiện vật và 

tài liệu nào khác cần được thu thập và bảo vệ.  Cố vấn nhà trường, nhân viên xã hội của nhà trường, cảnh sát trường học, và các 

nhân viên hỗ trợ khác cần được sử dụng chuyên môn của họ khi được xác định bởi hoàn cảnh của vấn đề.  Vào một thời điểm 
thích hợp trong hoặc sau cuộc điều tra, phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được thông báo.  Tuy nhiên, nếu sự cố liên quan đến 

thương tích hoặc tình huống tương tự, cần chăm sóc y tế thích hợp và phụ huynh hoặc người giám hộ phải được thông báo ngay 
lập tức. Hơn nữa, nếu sự cố liên quan đến mối đe dọa đối với sự an toàn hoặc sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật được 

xác định là phù hợp, các cơ quan thích hợp sẽ được liên hệ và cuộc điều tra của nhà trường sẽ tiến hành trong phạm vi có thể 
đồng thời tránh can thiệp vào bất kỳ cuộc điều tra hoặc giam giữ nào của cơ quan thực thi pháp luật. 

Việc xác định liệu một học sinh có vi phạm Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh – Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát 
Triển Tính Cách của Học Sinh hay không sẽ được thực hiện chỉ dựa trên sự nổi trội hơn về bằng chứng.  Nói cách khác, nếu có 

nhiều khả năng sự việc là đúng hơn là không đúng, thì dựa trên bằng chứng, học sinh đã vi phạm quy tắc? Đối với việc đình 

chỉ ngắn hạn (10 ngày đình chỉ hoặc ít hơn), không có quy trình kháng cáo chính thức. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định 

này, quý vị có thể kiến nghị với hiệu trưởng trường.  Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của hiệu trưởng, quý vị có thể 

kiến nghị bằng văn bản cho tổng giám đốc khu vực.  Vui lòng tham khảo biểu đồ diễn tiến về Quá Trình Kỷ Luật Theo Thủ Tục 

trong Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh – Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách của Học Sinh để biết 

tóm tắt về quy trình kỷ luật của Học Khu. Nếu được giới thiệu thực hiện phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học khu, 

học sinh sẽ có cơ hội tham gia vào quá trình điều trần và kháng cáo kỷ luật, như được mô tả ở đây. 
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BẢNG LIỆT KÊ CÁC VI PHẠM 
Chủ Đề Trang 

ẨU ĐẢ (Gây thương tích) 35 

ẨU ĐẢ ĐƠN GIẢN 34-35 

ẨU ĐẢ GIA TRỌNG (Gây thương tích nặng hoặc tử vong) 36 

ẨU ĐẢ/GÂY LỘN THÂN THỂ 34-35 

BẢNG KỶ LUẬT XE BUS 50-52 

BÁO CÁO SAI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP (Kéo báo động cháy, Hiểm hoạ bom hoặc Gọi 911) 41 

BẠO LOẠN HOẶC HỖN LOẠN 41 

BẮT NẠT 35-38, 76-79, 94-96 

BẮT NẠT TRÊN MẠNG/RÌNH RẬP TRÊN MẠNG 35-38, 76-79 

BẤT PHỤC TÙNG (Cãi lại, bỏ đi, từ chối tuân hành) 39 

CẮN 34-35 

CẦN SA 30-32 

NHỮNG HÀNH VI SAI TRÁI/KỲ VỌNG ỨNG XỬ/MA TRẬN TRÊN XE BUÝT 39-40, 43 

CỐ TÌNH ĐỤNG CHẠM THÂN THỂ GÂY HẠI CHO NHÂN VIÊN TRƯỜNG 30 

CỐ TÌNH ĐỤNG CHẠM THÂN THỂ VỚI NHÂN VIÊN TRƯỜNG 30 

CHÁY (Đốt nhà, đốt lửa) 32-33 

CHỤP HÌNH/QUAY PHIM Ở TRƯỜNG 26-27, 37 

DAO/DAO CẠO/DAO CẮT HỘP 28-29 

DÙNG SAI CÁC CHẤT HOÁ HỌC 31 

DÙNG/BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC 31-32 

ĐÁ 34-35 

ĐÁNH BẠC 44-45 

ĐÁNH CƯỚP 33 

ĐÁNH ĐẬP BÀNG QUAN 44, 52 

ĐÁNH/ĐỤNG CHẠM THÂN THỂ HỌC SINH/NHÂN VIÊN TRƯỜNG/KHÁCH THĂM 34-35 

ĐẬP VỠ VÀ XÂM NHẬP 33, 47 

ĐẬU XE TRONG TRƯỜNG (Vi phạm đậu xe và/hoặc lưu thông) 46 

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 26-27 

ĐỒ NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC/MA TUÝ (Giấy, ống, kẹp, túi, đồ khác liên quan) 32 

GÂY HƯ HẠI/PHÁ HUỶ TÀI SẢN (Thật sự hoặc toan tính) 32-33 

GỬI THƯ TÍN/HÌNH ẢNH/PHIM ẢNH THIẾU ĐỨNG ĐẮN (SEXTING) 27-27, 36 

GIẢ MẠO 47 

HÀNH ĐỘNG DOẠ NẠT 35-38, 76-79 
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HÀNH ĐỘNG KHÔNG AN TOÀN 49 

HÀNH HẠ (Chủng tộc, Dân tộc, Khuyết tật, Khuynh hướng tình dục, Phái tính) 35-38, 76-79 

HÀNH HẠ/BÌNH PHẨM/ÂN HUỆ TÌNH DỤC 48 

HẠNH KIỂM NGOÀI GIỜ HỌC/NGOÀI TRƯỜNG 44 

HÀNH VI PHÁ RỐI (Nói chuyện thường xuyên, chơi đùa náo động, v.v.) 39 

HÀNH VI TÌNH DỤC THIẾU ĐỨNG ĐẮN 48 

HÀNH VI VÔ LỄ/BẤT KÍNH 39 

HÀNH VI XẤU TRÊN XE BUS  50-52 

HĂM DOẠ HOẶC DOẠ NẠT (Nhân viên hoặc học sinh) 34, 36-38 

HĂM DOẠ KHỦNG BỐ (Lời hăm doạ trường) 41 

HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN BĂNG ĐẢNG (Bạo động, Trả đũa, Tuyển mộ, Ăn mặc, Đồ nghề) 41-42 

KHÔNG CHỊU CHẤP NHẬN BIỆN PHÁP KỶ LUẬT 43 

LÀM TIỀN GIẢ/MANG GIỮ TIỀN, CHI PHIẾU, THẺ NGÂN HÀNG GIẢ 33 

LẢNG VẢNG TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG/VÀO TRÁI PHÉP SAU GIỜ 47 

LẤY TRỘM 33 

LẤY TRỘM (Thật sự hoặc toan tính) 34, 36-38 

LỜI LẼ ĐỐI ĐẦU/KHIÊU KHÍCH/XÍCH MÍCH 34 

MANG GIỮ ĐỒ LẤY TRỘM 33 

MANG GIỮ THUỐC/MA TUÝ 31-32 

MÁY BÍP/MÁY PAGER 26-27 

MÁY MÓC THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (Điện thoại di động, máy nhắn tin, v.v.) 26-27, 36-37 

MÁY VI TÍNH (Sử dụng không được phép, truy cập bất hợp pháp, vi phạm mật khẩu, v.v.) 33-33, 47 

NÉM ĐỒ VẬT 49 

NHỮNG TÀI LIỆU/CỬ CHỈ TỤC TĨU 42 

PHÁ HẠI 32-33 

PHẠM THÁNH, CHỬI THỀ, NÓI TỤC VÀ/HOẶC LỜI LẼ NHỤC MẠ 42 

PHÌ NHỔ VÀO NGƯỜI KHÁC 42 

QUẤY PHÁ (Trong lớp và/hoặc trường) 40-42 

QUY ĐỊNH TRANG PHỤC 48, 82-83 

RƯỢU (Mang giữ và/hoặc Dùng) 30-32 

SÚNG (Súng lục, súng trường, súng BB, súng đạn hột, súng giả hoặc trông giống súng) 28-29 

SỬ DỤNG INTERNET/INTRANET 26-29, 36-38 

SỬ DỤNG XE BẤT CẨN 46 

TÀI LIỆU KHIÊU DÂM 42 
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TẤN CÔNG (Học sinh, giáo chức, nhân viên hoặc khách thăm) 34 

TẤN CÔNG GIA TRỌNG (Mưu toan/Hăm doạ đả thương bằng vũ khí) 35 

TỐNG TIỀN 33, 36-37 

TỪ CHỐI LÀM THEO CHỈ THỊ CỦA QUẢN TRỊ VIÊN/THẦY GIÁO/NHÂN VIÊN 39 

THẺ CĂN CƯỚC HỌC SINH 48 

THUỐC BỆNH 32 

THUỐC EPINEPHRINE TỰ CHÍCH (Bút-Epi) 32 

THUỐC HÍT NGỬI 30-32 

THUỐC LÁ (Thuốc lá hút, xì gà, thuốc lá nhai, thuốc hút điện tử, thuốc lá hít, sản phẩm thuốc lá) 26 

THUỐC/MA TUÝ (Chất bất hợp pháp/tổng hợp, chất giống như thuốc hoặc thuốc có toa bác sĩ) 30-32 

THỬ THÁCH (Địa phương và toàn quận) 46 

TRANG PHỤC HỞ HANG 48 

TRÌNH BÀY SAI (Gian lận, Nói dối hoặc đưa tuyên bố/thông tin sai) 47 

TRÒ ĐÙA ÁC 41 

TRỐN HỌC/RA KHỎI KHUÔN VIÊN TRƯỜNG KHÔNG CÓ PHÉP 40 

UY HIẾP NGƯỜI MỚI ĐẾN 36, 41 

VI PHẠM NHIỀU LẦN 45-46 

VŨ KHÍ 28-29 

XÂM NHẬP TRÁI PHÉP 47 

XÔ/ĐẨY 34-35 

Ý ĐỊNH BÁN/PHÂN PHÁT THUỐC/MA TUÝ 31 
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HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC QUẬN DEKALB 
ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH 2021-2022 

 
“Chức năng của giáo dục là để dạy cho một người cách tư duy sâu rộng và tư duy phản biện. Trí tuệ cộng thêm 

tính cách, đó là mục tiêu của giáo dục đích thực.” – Martin Luther King, Jr. 
 
Giáo dục TínhTình là sự cố gắng có ý thức để giúp mọi người hiểu, quan tâm đến, và hành động trên những giá trị đạo 
đức nòng cốt. Sự phát động một chương trình giáo dục tính tình cố tình và bao quát sẽ là ống kính mà qua đó mỗi 

phương diện của trường học trở thành một cơ hội để phát triển tính tình. 

 

Các Lợi Ích của Giáo Dục TínhTình: 
 

 Khuyến khích sự phát triển tính tình bằng cách thám xét các vấn đề đạo đức trong toàn thể học trình 

 Phát triển bầu khí tốt lành và đạo đức bằng cách kêu gọi sự tham gia của học sinh, thầy giáo và nhân viên, cha 

mẹ, và các cộng đồng 

 Dạy cách giải quyết công bằng các xung đột, như vậy tạo ra những trường học an toàn hơn, không có sự doạ 

nạt, lo sợ, và bạo hành, và khiến cho học tập tốt hơn* 
 

Các đặc điểm tính tình là thiết yếu cho học sinh lên đến mức tuyệt hảo! Các đặc điểm này nên được nêu gương và duy trì 
bởi người lớn và học sinh. 

 

Kính trọng, Trách nhiệm & Quan tâm 
Nền tảng nêu gương của tính tình tốt 

 

Kính trọng 
Chứng tỏ lòng tôn trọng cao cho chính mình, người khác và tài sản 

 

Trách nhiệm 
Phải trả lời cho hành vi của chính mình 

 

Ngay thật 
Nói và làm đúng sự thật 

 

Quan tâm 
Chứng tỏ lo cho lợi ích của người khác 

 

Công lý và Công bằng 
Chứng tỏ đối xử với tất cả mọi người một cách vô tư, không thiên vị và công bằng 

 

Công dân tính 
Tham gia vào cộng đồng của mình một cách hiểu biết, có trách nhiệm và quan tâm 

 

Can đảm 
Làm điều phải khi gặp khó khăn và làm theo lương tâm thay vì đám đông 

 

Kiên trì 
Tập trung vào công việc và không bỏ cuộc. Chứng tỏ lòng cam kết, hãnh diện và thái độ tích cực khi hoàn thành 

các nhiệm vụ 

 

Hy vọng 
Tin tưởng rằng mình sẽ thành công 

 

*Character Education Informational Handbook & Guide, DPI 
https://files.nc.gov/dpi/documents/charactereducation/handbook/content2.pdf 
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Các Đặc Điểm TínhTình Tìm Thấy Trong Bộ Kỷ Luật Học Sinh – 
Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình 

 
Cuốn cẩm nang này ủng hộ niềm tin rằng các hành vi thích hợp và tính tình tốt đẹp phải được làm 
gương và duy trì bởi tất cả nhân viên và học sinh để có thể có những trường học an toàn và trật tự. Các 
điều lệ cho hạnh kiểm mong đợi ở học sinh nên được dạy và chiếu theo các đặc điểm tính tình sau đây. 

 

ĐẶC ĐIỂM TÍNH TÌNH ĐIỀU LỆ 

Kính trọng/Trách nhiệm/Quan tâm Vi phạm #1: Thuốc lá  

Kính trọng/Trách nhiệm/Quan tâm Vi phạm #2: Máy móc Thông tin Điện tử 

Trách nhiệm/Quan tâm /Công dân 

tính 

Vi phạm #3a, 3b: Vũ khí 

Kính trọng/Trách nhiệm/Quan tâm Vi phạm #4a, 4b: Bạo hành thân thể cố tình 

Trách nhiệm Vi phạm #5a, 5b, 5c Thuốc/Ma tuý/Rượu                          

Ngay thật/Kính trọng Vi phạm #6a, 6b, 6c: Tài sản 

Kính trọng/Trách nhiệm/Quan tâm Vi phạm #7a, 7b, 7c, Bắt nạt/Hành hạ/Uy hiếp người mới 

          7d, 7e, 7f, 7g: đến/Ẩu đả/Tấn công/Đánh đập 

Kính trọng/Trách nhiệm/Quan tâm Vi phạm #8a, 8b: Từ chối tuân theo chỉ thị 

Trách nhiệm/Can đảm/Kiên trì Vi phạm #9: Vắng mặt bất hợp pháp/Trốn học 

Trách nhiệm/Can đảm/Kiên trì Vi phạm #10: Trốn lớp 

Kính trọng/Trách nhiệm/Quan tâm Vi phạm #11: Quấy phá trong lớp 

Kính trọng/Trách nhiệm/Công dân 

tính 

Vi phạm #12: Quấy phá trong trường 

Kính trọng/Trách nhiệm/Công dân tính Vi phạm #13: Phạm thánh/Thô lỗ/Tục tĩu 

Trách nhiệm/Kính trọng/Can đảm Vi phạm #14: Từ chối chấp nhận biện pháp kỷ luật 

Trách nhiệm/Kính trọng/Can đảm Vi phạm #15: Đến trễ thường xuyên 

Trách nhiệm/Kính trọng/Quan tâm Vi phạm #16: Hành vi xấu trên xe bus 

Trách nhiệm/Kính trọng/Công dân 

tính 

Vi phạm #17: Hạnh kiểm ngoài giờ học 

Trách nhiệm Vi phạm #18: Đánh bạc 

Trách nhiệm/Kính trọng/Hy vọng Vi phạm #19a: Vi phạm nhiều lần 

Trách nhiệm/Kính trọng/Can đảm Vi phạm #19b: Vi phạm thử thách 

Trách nhiệm/Công dân tính Vi phạm #20: Vi phạm đậu xe và lưu thông 

Kính trọng/Trách nhiệm/Can đảm Vi phạm #21: Lảng vảng/Xâm nhập trái phép 

Ngay thật/Kính trọng Vi phạm #22: Đưa thông tin sai 

Trách nhiệm/Kính trọng/Quan tâm Vi phạm #23: Hành vi tình dục thiếu đứng đắn 

Trách nhiệm Vi phạm #24: Vi phạm thẻ căn cước học sinh 

Trách nhiệm/Kính trọng/Công dân 

tính 

Vi phạm #25: Vi phạm quy định trang phục học 

sinh 

Trách nhiệm/Kính trọng/Công dân 
tính 

Vi phạm #26: Hành động không an toàn  
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Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Bậc và Đáp Ứng Biện Pháp Can Thiệp 

 

Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Bậc (MTSS) Giáo Dục Phổ Thông, Bậc 1-3 
 

Giới Thiệu 
Ở Georgia, Giáo Dục Phổ Thông bao gồm một hệ thống hỗ trợ học tập và hỗ trợ xã hội-cảm xúc-hành vi ba bậc.  Bậc 1 bao gồm các 
thực hành giáo dục cốt lõi để hỗ trợ việc giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn, Bậc 2 là hỗ trợ với cường độ vừa phải để giải quyết sự tiến bộ 
cụ thể về kỹ năng và Bậc 3 là hỗ trợ chuyên sâu về kỹ năng cụ thể được tổ chức thông qua quy trình của Nhóm Hỗ Trợ Học Sinh 
(SST).   SST là một sáng kiến của Liên Bang và Tiểu Bang được quy định trong Quy Tắc của Hội Đồng Georgia 160-4-2-.32.  Ngoài 
những sự hỗ trợ của MTSS Giáo Dục Phổ Thông, các trường Georgia còn cung cấp các dịch vụ giáo dục chuyên biệt thông qua các 
chương trình giáo dục cho học sinh đáp ứng các tiêu chuẩn về hội đủ điều kiện.  Các mô hình phân phối bao gồm các Dịch Vụ Giáo 
Dục Đặc Biệt, Chương Trình Năng Khiếu và/hoặc Học Viên Anh Ngữ. 

MTSS của DeKalb County School District (DCSD) 
MTSS là một yếu tố bắt buộc của quá trình cải thiện trường học liên tục.  MTSS liên quan đến việc liên kết đánh giá phù hợp với bài 
giảng có mục đích dành cho tất cả học sinh. Khung MTSS của DCSD hỗ trợ cả phát triển học tập và hành vi, dạy đến thông thạo, tối đa 
hóa sự tiến bộ của mọi học viên, và cải thiện trường học liên tục.  Các quy trình trong MTSS không phải là nhiệm vụ thêm hoặc bổ sung, 
mà chúng thể hiện cách chúng tôi dạy các học viên khác nhau tối đa hóa sự tiến bộ và phát triển của mỗi học sinh.  Một yếu tố quan 
trọng trong MTSS là theo dõi dữ liệu liên tục về đáp ứng biện pháp can thiệp (RTI) của học sinh nhằm thông báo việc ra quyết định có 
chủ đích đối với việc lập kế hoạch và hỗ trợ giảng dạy. 

 
Các biện pháp can thiệp là các loại bài giảng nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu học tập và/hoặc học ứng xử của học sinh.  Các biện pháp 
can thiệp nằm ngoài việc giảng dạy phổ thông trên lớp.  Những công cụ học tập bổ sung này được nghiên cứu kỹ lưỡng và dựa trên 
bằng chứng để đưa ra các chiến lược và kỹ thuật giảng dạy cụ thể.  Cường độ của các biện pháp hỗ trợ can thiệp tăng lên theo mỗi bậc 
của khung MTSS. Khung này được thiết kế linh hoạt.  Khi học sinh đạt được sự tiến bộ, các em có thể chuyển sang các biện pháp hỗ trợ 
ít khắc nghiệt hơn ở các bậc thấp hơn hoặc quay trở lại Bài Giảng Cốt Lõi Bậc 1.  Có một số loại hoạt động giảng dạy và chiến lược có 
sẵn để phân lớp các kỹ thuật và công cụ học tập được sử dụng để cải thiện việc học tập của học sinh. 
 

Thành Phần Thiết Yếu của Khung MTSS 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

80% học sinh 

15% học sinh 

3% đến 5% học sinh 
Bậc III: Cấp Độ Phòng Chống Thứ Ba – Can 

Thiệp Chuyên Sâu 

Bậc II: Cấp Độ Phòng Chống Thứ Hai – Can 

Thiệp 

Bậc I: Cấp Độ Phòng Chống Chính – Hướng 

Dẫn/Chương Trình Giảng Dạy Cốt Lõi 

Thực Hiện 
Kế Hoạch 
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Môi Trường Học 
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DIỆN 
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Các thành phần chủ yếu trong quá trình MTSS-RtI Georgia gồm có: 
 

1. Mẫu cung cấp bốn tầng cấp sự yểm trợ học tập thích hợp với nhu cầu của học sinh. 
2. Sự giảng dạy căn cứ trên bằng chứng là cốt lõi của giáo án trong lớp của thầy giáo. 

3. Các can thiệp căn cứ trên bằng chứng sẽ tăng hoặc giảm cường độ nếu các kết quả của việc theo dõi tiến bộ cho thấy 

cần có sự thay đổi. 
4. Việc dùng một số khác nhau các dữ liệu về xét nghiệm thường xuyên định đoạt các học sinh nào cần yểm trợ để thoả 

mãn các yêu cầu về học vấn và/hoặc hạnh kiểm. 
5. Sự cung cấp các tài nguyên cho việc can thiệp học tập được căn cứ trên dữ liệu xét nghiệm học sinh và quan sát trong 

lớp.  
 

Các bậc cha mẹ có thể giúp trong quá trình MTSS-RtI bằng cách tích cực tham gia vào việc giáo dục của con mình và là cộng sự 

trong sự thành công của việc dạy và học ở trường.  Cha mẹ cũng có thể đọc Georgia Standards of Excellence cho lớp hoặc môn 
học của con mình bằng cách xem trang dành cho cha mẹ của www.GeorgiaStandards.org., hỏi những cách có thể giúp ở nhà để 

nâng cao thành đạt của con ở trường, duyệt lại và đặt câu hỏi về tiến bộ của con mình trong các xét nghiệm tại các buổi hội thảo 
cho cha mẹ, hiểu biết hơn về quá trình can thiệp trong lớp học ở trường hoặc hệ thống trường, và nếu con mình đang được 

hưởng can thiệp hỗ trợ, hãy yêu cầu được cập nhật về tiến bộ để quý vị biết nếu sự can thiệp đang có hiệu quả hay không. 
 

CAN THIỆP VÀ HỖ TRỢ CẢI THIỆN HẠNH KIỂM (PBIS) 
 
Can Thiệp Và Hỗ Trợ Cải Thiện Hạnh Kiểm (Positive Behavioral Interventions and Supports, PBIS) là một khuôn khổ căn cứ trên 

bằng chứng và điều khiển bởi dữ kiện, đã chứng tỏ giảm thiểu các sự cố kỷ luật, gia tăng cảm giác an toàn của một trường và 
hỗ trợ những kết quả học vấn tốt hơn. T Hơn 27.000 trường học tại Hoa Kỳ đang thực hiện Can Thiệp và Hỗ Trợ Hành Vi Tích 

Cực (PBIS) và tiết kiệm vô số giờ giảng dạy đáng lẽ có thể bị mất vì lý do kỷ luật. Tiên đề của PBIS là nếu có sự dạy dỗ liên tục, 
phối hợp với sự nhìn nhận hoặc phản hồi hạnh kiểm học sinh tốt, thì sẽ giảm thiểu việc kỷ luật không cần thiết và khích lệ một 

bầu khí năng suất, an toàn và học tập cao hơn. Các trường sử dụng PBIS áp dụng một phương cách ngăn ngừa đa tầng, dùng 
dữ kiện kỷ luật và các nguyên tắc phân tích hạnh kiểm để phát triển những can thiệp và hỗ trợ toàn trường, có mục tiêu và cá 

nhân hoá để cải thiện bầu không khỉ trong trường cho tất cả học sinh. (OSEP Technical Assistance Center on Positive Behavior 

Interventions & Supports, 2009)  
 

Cung cấp hỗ trợ hành vi cho TẤT CẢ học sinh trên toàn trường. Hệ thống hỗ trợ này cung cấp cho tất cả học sinh bài giảng về 
kỹ năng xã hội, kỷ luật tích cực và chủ động, các kỳ vọng hành vi xã hội, theo dõi và giám sát tích cực, thừa nhận tích cực, kỷ 

luật công bằng và sửa chữa, cũng như đào tạo và hợp tác với phụ huynh.  Phụ huynh cho biết mối lo ngại chính của họ ở trường 
là sự an toàn của con họ (Neilsen Gatti, Stansberry-Brusnahan, & Nelson, 2007).  Các hành vi thách thức trong trường học đa 

dạng từ các hành vi gây rối trong lớp học đến bạo lực thể chất là những lo ngại về sự an toàn và chúng là rào cản đối với việc 
dạy và học.  Các nhà giáo dục và phụ huynh đều có chung mối lo ngại này. Thay vì dựa vào một loạt các giải pháp ngắn hạn cho 

từng học sinh và tình huống, các trường học nên tập trung vào các cách chủ động để xác định, dạy và duy trì các hành vi phù 

hợp của học sinh trong tất cả các môi trường trường học bao gồm lớp học, phòng ăn trưa, phòng vệ sinh và sân chơi. Mục tiêu 
chính của PBIS là giúp các trường học thiết kế các môi trường hiệu quả nhằm nâng cao việc dạy và học cho tất cả học sinh. 

(Georgia Department of Education, GaPBIS) 
 

Mười phần tử tối yếu của PBIS Toàn Trường, Tầng 1, gồm có: Toán PBIS và hiệu trưởng, các yêu cầu và điều lệ rõ ràng, dạy về 
hạnh kiểm, nhập và phân tích dữ liệu, nhìn nhận (phản hồi), tiến trình kỷ luật hữu hiệu, cam kết của các giáo viên, thực hiện, lớp 

học, và xét nghiệm. 
 

 
(Georgia Department of Education, GaPBIS) 

  

http://www.georgiastandards.org/
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CÁC TẬP TỤC ĐỂ KHÔI PHỤC 

 
DeKalb County School District đang sử dụng một công cụ sáng tạo nhằm cải thiện môi trường và văn hóa khi cộng đồng trường 

học bị ảnh hưởng bởi một học sinh vi phạm các quy tắc của Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh của DeKalb County School 
District được gọi là Thực Hành Phục Hồi.  Mục tiêu của thực hành phục hồi là phát triển cộng đồng và quản lý xung đột và căng 

thẳng bằng cách khắc phục tổn hại và xây dựng các mối quan hệ thay vì chỉ trừng phạt người làm sai. 
 

Các tập tục để khôi phục dùng để giúp cho: 

 

 tội phạm pháp, bạo hành và bắt nạt ít đi, 

 cải thiện hạnh kiểm con người, 

 làm mạnh thêm xã hội dân pháp, 

 cấp sự lãnh đạo hữu hiệu, 

 khôi phục các liên hệ, và 

 sửa chữa thiệt hại.[1] 

 

 
Nguồn thông tin qua The American Federation of Teachers.  

http://www.aft.org/ae/winter2015-2016/resources 

 
Tập tục để khôi phục khích lệ đối thoại giữa những người đã bị hại và những người đã gây hại.  Điều này khiến cho nạn nhân và 
người sai trái có cơ hội thảo luận họ đã bị ảnh hưởng thế nào bởi vi phạm và quyết định nên làm gì để sửa chữa thiệt hại và mối 

liên hệ.  Đây là một công cụ nhậy bén về phía nạn nhân, khuyến khích các nạn nhân đảm nhận một vai trò tích cực trong việc 
đối phó với sự vi phạm.  Các người sai trái được khuyến khích nhận trách nhiệm cho các hành động của mình, sửa chữa sự thiệt 

hại họ đã gây ra bằng cách xin lỗi, trả lại vật đã lấy trộm, thi hành dịch vụ cộng đồng, hoặc đền bù.  Điều này có thể đem lại sự 
mãn nguyện cho nạn nhân và tinh thần trách nhiệm cho người sai trái ở mức cao nhất. 

 

Trong buổi hội thảo để khôi phục, các nạn nhân, người sai trái, gia đình và bạn hữu của cả hai bên, nhân viên, và những thành 
viên khác của cộng đồng tự nguyện tham gia vào một buổi họp có cấu trúc và kịch bản để đối phó với sự vi phạm, hậu quả, và 

bồi thường .  Người điều hành hội thảo sắp xếp buổi họp, đọc kịch bản, và giữ cho buổi hội thảo tập trung, nhưng cố tình không 
tham gia tích cực vào việc cấu trúc kết quả của hội thảo. Mục tiêu của hội thảo là cho các người tham gia đạt đến một thoả hiệp 

đôi bên cùng chấp nhận được và xử lý sự thiệt hại gây ra bởi người sai trái và các sửa chữa cần thiết. 
 

Wachtel, Ted. http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php. Viện Thực Hành Phục Hồi Quốc Tế. Đã truy cập ngày 11 
tháng 7 năm 2012 

Hình 1. Thực Hành Phục Hồi Là Gì? 

Giải quyết và thảo 
luận các nhu cầu 
của cộng đồng 

trường học 

Xây dựng các mối 
quan hệ lành 

mạnh giữa các 
nhà giáo dục và 

học sinh 

Giải quyết xung 
đột, buộc các cá 

nhân và các nhóm 
phải chịu trách 

nhiệm 

Khắc phục tổn hại 
và phục hồi các 
mối quan hệ tích 

cực 

Giảm thiểu, ngăn 
chặn, và cải thiện 
hành vi gây hại 

https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_practices#cite_note-TedWachtel-1
http://www.iirp.edu/what-is-restorative-practices.php
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CÁC SÁCH LƯỢC VỀ HẠNH KIỂM, CÁC BIỆN PHÁP KỶ LUẬT, VÀ HẬU QUẢ 
 

Kỷ luật tiến bộ được thiết kế để sửa chữa hành vi sai trái của học sinh và khuyến khích học sinh trở thành một công dân có trách 
nhiệm của cộng đồng trường học. Kỷ luật tiến bộ cần thúc đẩy hành vi tích cực của học sinh đồng thời thiết lập các hậu quả rõ 

ràng và công bằng đối với hành vi không thể chấp nhận được; và cho biết điều gì là không thể chấp nhận được. Các hình thức 

kỷ luật được thực hiện tương ứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi không thể chấp nhận được, tác động của hành vi đó đối 
với môi trường trường học, độ tuổi và cấp lớp của học sinh, lịch sử kỷ luật trước đây của học sinh và các yếu tố liên quan khác. 

Tất cả các thủ tục hợp pháp theo yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang sẽ được tuân thủ theo quy trình kỷ luật tiến bộ. 
 

Quá trình kỷ luật của trường cũng nên lưu tâm một cách thích hợp đến các quá trình hỗ trợ để giúp học sinh giải quyết các vấn 
đề như vậy. Các tài nguyên này có thể gồm nhưng không hạn chế ở: Toán Hỗ Trợ Học Sinh, các sự hỗ trợ hạnh kiểm tốt, tư vấn 

với cố vấn của trường, sự tham gia của nhân viên xã hội của trường, báo cáo của viên chức tài nguyên của trường, hạnh kiểm, 
các hợp đồng hoặc kế hoạch có mặt và học vấn, sự hoà giải của người đồng hàng, và các chương trình ngăn ngừa. Các tội trạng 

có tầm bảy (7) mức hành vi bị cấm.  Mỗi tội trạng đều có các can thiệp cũng như một tầm hậu quả trong đó có đình học và đuổi 

học. 
 

Mỗi điều vi phạm trong cuốn Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình, 
sẽ kèm theo một bảng giống như dưới đây.  Bảng chỉ rõ hậu quả tối thiểu và tối đa cho mỗi vi phạm. Hệ Thống Hỗ Trợ Đa 
Bậc (MTSS) phải được triển khai trước khi đuổi học hoặc đình chỉ một học sinh từ cấp mẫu giáo đến lớp ba trong 
năm (5) ngày liên tiếp hoặc tích lũy trở lên; trừ khi học sinh sở hữu một món vũ khí, ma túy hoặc đồ vật nguy 
hiểm nào khác hoặc hành vi của học sinh gây nguy hiểm đến sự an toàn của các học sinh hay nhân sự trường học 
khác.  Phải áp dụng các thủ tục về Học Sinh Giáo Dục Đặc Biệt. (O.C.G.A. § 20-2-740) Ngoài việc kỷ luật, các hành vi 

cũng có thể được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật theo quyết định của Học Khu, và theo yêu cầu của luật pháp, bao gồm 

O.C.G.A. § 20-2-1184 và 19-7-5.  Các vi phạm lớn bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các vi phạm về chất kích thích và vũ khí, 
có thể dẫn đến việc các trường được đặt tên là Trường Không An Toàn theo các quy định của Quy Tắc Hội Đồng Tiểu Bang 160-

4-8-.16 

 

MỨC ĐỘ 1 

Nên dùng các sách lược do thầy giáo lựa chọn cho các hành vi hạnh kiểm xấu nhỏ.  Các thầy giáo nên giữ 
bút tích của sự vi phạm và các sách lược dùng để xử lý hành vi đó.  Nếu một vi phạm ở Mức Độ 1 gây trở ngại 
tái đi tái lại hoặc đáng kể cho môi trường học tập, nó có thể được nâng lên mức độ cao hơn sau khi đã dùng 
các sách lược do thầy giáo lựa chọn. Các sách lược cần thiết và can thiệp và hỗ trợ hạnh kiểm tốt sẽ được 
cung cấp qua quá trình MTSS-RtI ở Tầng 1 (trang 14-15).  
 
Ví dụ về các hành vi có thể chỉ ảnh hưởng đến học sinh 
 Gọi lớn tiếng trong lớp 
 Gây tiếng động không thích hợp 
 Nhai kẹo gôm 
 Gõ bút chì 
 Viết lên mình 
 Chơi đồ chơi trong lớp 
 Viết lên bàn học 
 Không ngồi tại chỗ mình 
 Không sẵn sàng để học 
 Hành vi không thuộc về việc phải làm 
 Vẽ thay vì làm việc 
 Đến lớp trễ  
 Chỉ trích thầy giáo tay đôi 
 Rên rỉ 
 Đội mũ (nón) trong trường 
 Tỏ “thái độ”, trợn mắt, thở dài nặng nề, rít răng  

 Ăn đồ ăn khi không được phép 
 
Những Sách Lược Để Quản Lý Hạnh Kiểm: Hội thảo với học sinh và người khác theo nhu cầu; Xây 
dựng những liên hệ hỗ trợ thành đạt học vấn; Thảo luận về các yêu cầu; Duyệt lại các thủ tục và yêu 
cầu của lớp học; Nhìn thẳng vào mắt; Sự gần gũi; Mức độ giám sát cao; Cảnh cáo bằng miệng; và Cho 
học trước các yêu cầu.  
 
Các Biện Pháp Kỷ Luật có thể gồm: Ngưng học tại phòng; Ngưng học tại phòng bạn; Mất đặc quyền; 
Tờ suy ngẫm; Đổi chỗ ngồi; Liên lạc cha mẹ; Khuyến lệ những hành vi tốt; Các sách lược xuống thang; 
và Đổi hướng hạnh kiểm. Phải áp dụng các thủ tục về học sinh giáo dục đặc biệt. Đối với các học sinh 
có Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (Individual Education Plan, IEP) hoặc Kế Hoạch 504, hãy xem trang 
87-91. 
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MỨC ĐỘ 2 

Vi phạm Cấp Độ 2 bao gồm vi phạm có tính chất nghiêm trọng hơn Cấp Độ 1 và cản trở việc giảng dạy trong lớp 
và/hoặc hoạt động có trật tự của môi trường học tập, phương tiện đi lại của trường hoặc hoạt động do trường học 
tài trợ.  Những vi phạm này bao gồm những hành vi sai trái nhỏ và những hành vi sai trái nhằm vào con người 

hoặc tài sản nhưng không gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe, sự an toàn và sự khỏe mạnh về thể chất 
và tinh thần của người khác.  Các chiến lược cần thiết và các biện pháp hỗ trợ và can thiệp hành vi tích cực sẽ 
được cung cấp và ghi lại thông qua quy trình Đáp Ứng Biện Pháp Can Thiệp ở Bậc 1. Một số vi phạm cấp độ 2 
có thể dẫn đến các biện pháp hỗ trợ can thiệp Bậc 2 hoặc Bậc 3 nếu có các mối lo ngại về sự an toàn 
cho học sinh hoặc những người khác (trang 14-15).  Một số vi phạm Cấp Độ 2 có thể được nâng lên thành 
vi phạm Cấp Độ 3 hoặc cao hơn dựa trên mức độ nghiêm trọng hoặc bối cảnh của hành vi sai trái nếu hành vi này 
gây nguy hiểm cho sức khỏe, sự an toàn hoặc sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của người khác. 
 
Tỷ dụ các hành vi gây trở ngại cho việc học của người khác: 
 Sờ mó 
 Xô chọc 
 Đứng lên bàn ghế 
 Nói chuyện không ngớt 
 Ra khỏi ghế ngồi và gây trở ngại cho người khác học 
 Những cách ngồi ghế không thích hợp 
 Luôn luôn không chịu làm theo chỉ thị 

 Dùng máy móc điện tử không được phép gồm có nhưng không giới hạn ở điện thoại di động và I-pod 
 Chạy mất và ra khỏi lớp học 
 Đổi chỗ hoặc đá vào bàn ghế một cách giận dữ/trong cơn giận dữ 
 Hành vi xấu trên xe bus 
 Đánh bạc 
 
Những Sách Lược Để Quản Lý Hạnh Kiểm: Hội thảo với học sinh và người khác theo nhu cầu; Xây 
dựng những liên hệ hỗ trợ thành đạt học vấn; Thảo luận về các yêu cầu; Duyệt lại các thủ tục và yêu 
cầu của lớp học; Nhìn thẳng vào mắt; Sự gần gũi; Mức độ giám sát cao; Cảnh cáo bằng miệng; Cho 
học trước các yêu cầu; Tư vấn; Tham khảo với các toán cùng cấp lớp/cố vấn của trường/chuyên viên 
tâm lý học của trường để thỉnh ý về quản lý hạnh kiểm trong lớp hoặc cá nhân; Các tập tục để khôi 
phục; Dạy những hạnh kiểm có lợi cho xã hội; và Dùng một nơi an toàn cho học sinh rút về để giúp 
tự điều hành mình.    
 
Các Biện Pháp Kỷ Luật có thể gồm: Ngưng học tại phòng; Ngưng học tại phòng bạn; Mất đặc quyền; 
Tờ suy ngẫm; Đổi chỗ ngồi; Hội thảo với cha mẹ; Khuyến lệ những hành vi tốt; Các sách lược xuống 
thang; và Đổi hướng hạnh kiểm; Hợp đồng hạnh kiểm; Đình học trong-trường; Công lý để khôi phục; 
và Giải quyết vấn đề với toán của cấp lớp. Nên dùng những Sách lược Sửa sai để quản lý những hạnh 
kiểm khác nữa với sự tham gia của học sinh, cha mẹ, thầy giáo, hoặc những giới hỗ trợ nội bộ khác. 
Phải áp dụng các thủ tục về học sinh giáo dục đặc biệt. Đối với các học sinh có Kế Hoạch Giáo Dục Cá 
Nhân (Individual Education Plan, IEP) hoặc Kế Hoạch 504, hãy xem trang 87-91 

MỨC ĐỘ 3 

Vi phạm Cấp Độ 3 bao gồm vi phạm có tính chất nghiêm trọng hơn Cấp Độ 2 và cản trở hoạt động có trật tự của 
môi trường học tập, phương tiện đi lại của trường hoặc hoạt động do trường học tài trợ. Những vi phạm này bao 
gồm các hành vi lặp lại, không liên quan hoặc hành vi sai trái và các hành vi sai trái nhằm vào con người hoặc tài 
sản và có thể cản trở việc học hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe, sự an toàn hoặc sự khỏe mạnh về thể chất và 
tinh thần của người khác. Các chiến lược cần thiết và các biện pháp hỗ trợ và can thiệp hành vi tích cực sẽ được 
cung cấp và ghi lại thông qua quy trình MTSS-RTI ở Bậc 1.  Một số vi phạm Cấp Độ 3 có thể được nâng lên 
thành Bậc 2 của khung MTSS-RTI với điều kiện là các hỗ trợ Bậc 1 đã được hoàn thành và ghi lại một 
cách trung thực.  Ngoài ra, một số vi phạm Cấp Độ 3 có thể được nâng lên thành hỗ trợ can thiệp Bậc 
2 hoặc Bậc 3 nếu có lo ngại về an toàn cho học sinh hoặc những người khác (trang 14-15). Nếu học 
sinh đã tích lũy 2-4 ngày bị đình chỉ học hoặc tích lũy từ 5 ngày bị đình chỉ học trở lên, cần phải lập, thực hiện và 
ghi lại kế hoạch hỗ trợ hành vi Bậc 2 một cách trung thực. Nếu học sinh tích lũy từ 5 lần đình chỉ trở lên, cần phải 
lập, thực hiện và ghi lại kế hoạch Bậc 3 một cách trung thực. Một số vi phạm Cấp Độ 3 có thể được nâng lên thành 
vi phạm Cấp Độ 4 hoặc cao hơn dựa trên mức độ nghiêm trọng hoặc bối cảnh của hành vi sai trái nếu hành vi đó 
cản trở nghiêm trọng môi trường trường học hoặc đe dọa đến sức khỏe, sự an toàn hoặc tài sản. 
 
Tỷ dụ những hành vi ảnh hưởng đến môi trường có trật tự: 
 Mọi Mức độ 1 hoặc 2 làm mất quá nhiều thời gian của thầy giáo và làm mất việc học của học sinh 
 Cãi lại người lớn 
 Quăng ném đồ vật vào người khác trong lớp học 
 Nói dối 
 Gian lận 
 Giả mạo 
 Đánh nhau (Ẩu đả đơn giản) 
 Ngôn ngữ không thích hợp 
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 Xô đẩy 
 Gây rối trong trường 
 Bắt nạt, hành hạ, uy hiếp người mới đến 

 Bất kính đối với người ngang hàng/người lớn 
 Ra khỏi phòng không có phép 
 Đập vào cửa sổ 
 Phá hại tài sản của trường 
 Sử dụng máy móc điện tử không được phép, gồm có nhưng không giới hạn ở điện thoại di động và I-pods 
 Hạnh kiểm ngoài giờ học hoặc ngoài trường học 
 Hành động không an toàn 
 

Các Sách Lược Để Quản Lý Hạnh Kiểm: Hợp Đồng Hạnh Kiểm ; Cấm Túc; Can Thiệp Trong-Trường; 
Hoà Giải; Tư Vấn; Thư Cảnh Cáo Kỷ Luật Gửi Cha Mẹ; Quá Trình Chuyển Gửi Kỷ Luật; Tập Tục Để Khôi 
PHục; Theo Dõi Sát; Giáo Dục Về Lạm Dụng Chất Độc; và Giáo Dục Về Bạo Động.   
 

Các Biện Pháp Kỷ Luật có thể gồm: Đình học Trong-Trường 1-3 ngày với Chương Trình Học Tập. Phải 
áp dụng các thủ tục về học sinh giáo dục đặc biệt. Đối với các học sinh có Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân 
(Individual Education Plan, IEP) hoặc Kế Hoạch 504, hãy xem trang 87-91. 

MỨC ĐỘ 4 

Vi phạm Cấp Độ 4 bao gồm các vi phạm, là những hành vi sai trái nghiêm trọng bao gồm, nhưng không giới hạn 
ở, hành vi sai trái lặp lại có bản chất tương tự, hành vi dẫn đến cản trở nghiêm trọng môi trường trường học và 
hành vi đe dọa đến sức khỏe, sự an toàn hoặc tài sản.  Các can thiệp cần thiết và các hỗ trợ và can thiệp hành vi 
tích cực sẽ được cung cấp và ghi lại thông qua quy trình MTSS-RTI.  Một số vi phạm Cấp Độ 4 có thể được 
nâng lên thành Bậc 2 hoặc Bậc 3 của khung MTSS-RTI với điều kiện là các hỗ trợ Bậc 1 đã được hoàn 
thành và ghi lại một cách trung thực.  Ngoài ra, một số vi phạm Cấp Độ 4 có thể được nâng lên thành 
hỗ trợ can thiệp Bậc 2 hoặc Bậc 3 nếu có lo ngại về an toàn cho học sinh hoặc những người khác 
(trang 14-15). Nếu học sinh đã tích lũy 2-4 ngày bị đình chỉ học hoặc tích lũy từ 5 ngày bị đình chỉ học trở lên, 
cần phải lập, thực hiện và ghi lại kế hoạch hỗ trợ hành vi Bậc 2 một cách trung thực. Nếu học sinh tích lũy từ 5 
lần đình chỉ trở lên, cần phải lập, thực hiện và ghi lại kế hoạch Bậc 3 một cách trung thực (trang 14-15). Một số 
vi phạm Cấp Độ 4 có thể được nâng lên thành vi phạm Cấp Độ 5 hoặc cao hơn dựa trên mức độ nghiêm trọng 
hoặc bối cảnh của hành vi sai trái. 
 

Tỷ dụ những hành vi ảnh hưởng đến môi trường có trật tự: 
 Mọi hành vi Mức độ 1, 2  hoặc 3 làm mất quá nhiều thời gian của thầy giáo và làm mất việc học của học sinh  
 Cãi lại người lớn 
 Quăng ném đồ vật vào người khác trong lớp học 
 Nói dối 
 Gian lận 
 Giả mạo 
 Đánh nhau (Ẩu đả đơn giản) 
 Ngôn ngữ không thích hợp 
 Gây rối trong trường 
 Bắt nạt, hành hạ, uy hiếp người mới đến 
 Bất kính đối với người ngang hàng/người lớn 
 Ra khỏi phòng không có phép 
 Đập vào cửa sổ 
 Phá hại tài sản của trường 
 Sử dụng máy móc điện tử không được phép, gồm có nhưng không giới hạn ở điện thoại di động và I-pods 
 Hạnh kiểm ngoài giờ học hoặc ngoài trường học 
 Hành động không an toàn 
 

Các Biện Pháp Kỷ Luật có thể gồm: Hợp đồng Hạnh kiểm có Mục tiêu. Hậu quả: Đình Học Ngoài-
Trường 1-5 ngày. Phải áp dụng các thủ tục về học sinh giáo dục đặc biệt. Đối với các học sinh có Kế 
Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (Individual Education Plan, IEP) hoặc Kế Hoạch 504, hãy xem trang 87-91.  

MỨC ĐỘ 5 

Vi phạm Cấp Độ 5 bao gồm vi phạm là hành vi sai trái nghiêm trọng bao gồm nhưng không giới hạn ở, hành vi sai 
trái lặp lại có bản chất tương tự, hành vi dẫn đến cản trở nghiêm trọng môi trường trường học, hành vi đe dọa 
đến sức khỏe, sự an toàn hoặc tài sản.  Học sinh sẽ được đưa vào Cam Kết Quản Chế bắt buộc có thể dẫn đến bị 
đuổi học nếu học sinh bị phát hiện vi phạm cam kết, có thể bị đuổi học.  Các can thiệp cần thiết và các hỗ trợ và 
can thiệp hành vi tích cực sẽ được cung cấp và ghi lại thông qua quy trình MTSS-RTI.  Một số vi phạm Cấp Độ 
5 có thể được nâng lên thành Bậc 2 hoặc Bậc 3 của khung MTSS-RTI với điều kiện là các hỗ trợ Bậc 1 
đã được hoàn thành và ghi lại một cách trung thực.  Ngoài ra, một số vi phạm Cấp Độ 5 có thể được 
nâng lên thành hỗ trợ can thiệp Bậc 2 hoặc Bậc 3 nếu có lo ngại về an toàn cho học sinh hoặc những 
người khác (trang 14-15). Nếu học sinh đã tích lũy 2-4 ngày bị đình chỉ học hoặc tích lũy từ 5 ngày bị đình chỉ 
học trở lên, cần phải lập, thực hiện và ghi lại kế hoạch hỗ trợ hành vi Bậc 2 một cách trung thực. Nếu học sinh 
tích lũy từ 5 lần đình chỉ trở lên, cần phải lập, thực hiện và ghi lại kế hoạch Bậc 3 một cách trung thực (trang 14-
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15). Một số vi phạm Cấp Độ 5 có thể được nâng lên thành vi phạm Cấp Độ 6 hoặc cao hơn dựa trên mức độ 
nghiêm trọng hoặc bối cảnh của hành vi sai trái. 
 

Tỷ Dụ Những Hành Vi Có Hại và Bất Hợp Pháp: 
 Những hành động gây hại 
 Bạo hành Cố tình/Vô tình đối với nhân viên trường học 
 Lấy trộm 
 Đánh nhau (Ẩu đả đơn giản) 
 Ẩu đả 
 Thuốc/Ma tuý 
 Vũ khí 
 Gây rối trong trường 
 Cắn 
 Bắt nạt, hành hạ, uy hiếp người mới đến 
 Quăng ném bàn ghế hoặc vật khác 
 Hăm doạ gây thương tích cho người hoặc tài sản 
 Hành hạ phái tính 
 Hành vi phái tính 
 Rượu 
 

Các Tùy Chọn Kỷ Luật phải bao gồm: Đánh giá dựa trên trường học về các chiến lược và can thiệp đã 
thực hiện trước đó; Tham Gia Chương Trình GRIP (Phát Triển Có Trách Nhiệm, Tăng Cường Khả 
Năng). 
 

Hậu quả: Đình học 6-10 ngày với Hợp Đồng Thử Thách. Phải áp dụng các thủ tục về học sinh giáo dục 
đặc biệt. Đối với các học sinh có Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (Individual Education Plan, IEP) hoặc 
Kế Hoạch 504, hãy xem trang 87-91.  

MỨC ĐỘ 6 

Vi phạm Cấp Độ 6 bao gồm vi phạm có tính chất nghiêm trọng và trầm trọng hơn đến mức học sinh sẽ bị đuổi 
khỏi lớp và sẽ bị đình chỉ 10 ngày bắt buộc và nhận một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của 
Học Khu có thể dẫn đến hậu quả bổ sung, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đình chỉ bổ sung, đình chỉ học 
trong trường, hạn chế xã hội, dịch vụ cộng đồng và xếp vào một chương trình đã xác định hoặc trường học thay 
thế.  Sở An Toàn Công Cộng, Nhân Viên Xã Hội và các cơ quan thực thi pháp luật bên ngoài hoặc các cơ quan 
khác có thể điều tra các vi phạm Cấp Độ 6 và các cuộc điều tra thực thi pháp luật độc lập có thể dẫn đến các thủ 
tục tố tụng hình sự cấp tiểu bang hoặc vị thành niên do các cơ quan bên ngoài này khởi xướng đối với học sinh bị 
buộc tội vi phạm Cấp Độ 6.  Một số vi phạm Cấp Độ 6 có thể được nâng lên thành vi phạm Cấp Độ 7 hoặc cao 
hơn dựa trên mức độ nghiêm trọng hoặc bối cảnh của hành vi sai trái.  Các vi phạm Cấp Độ 6 phải được đáp ứng 
với biện pháp hỗ trợ can thiệp Bậc 3 thông qua khung MTSS-RTI khi học sinh trở lại sau khi bị đình chỉ.  Tại hội 
nghị nhập học lại, nên lập một chương trình can thiệp hành vi Bậc 3.  Sau đó, kế hoạch phải được thực hiện và 
ghi lại một cách trung thực (trang 14-15). 
 

Tỷ Dụ Những Hành Vi Có Hại và Bất Hợp Pháp: 
 Những hành động gây hại 
 Bạo hành Cố tình/Vô tình đối với nhân viên trường học 
 Lấy trộm 
 Đánh nhau (Ẩu đả đơn giản) 
 Ẩu đả 
 Tấn công Gia Trọng 
 Ẩu đả Gia Trọng 
 Ẩu đả Bàng Quan 
 Thuốc/Ma tuý 
 Vũ khí 
 Gây rối trong trường 
 Cắn 
 Bắt nạt, hành hạ, uy hiếp người mới đến 
 Quăng ném bàn ghế hoặc vật khác 
 Hăm doạ gây thương tích cho người hoặc tài sản 
 Hành hạ phái tính 
 Hành vi phái tính 
 Rượu 
 

Hậu quả: Đình Học Dài Hạn. Phải áp dụng các thủ tục về học sinh giáo dục đặc biệt. Đối với các học 
sinh có Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (Individual Education Plan, IEP) hoặc Kế Hoạch 504, hãy xem 
trang 87-91. 



 

21 

 
 

MỨC ĐỘ 7 

Vi phạm Cấp Độ 7 bao gồm vi phạm có tính chất nghiêm trọng và trầm trọng hơn đến mức học sinh sẽ bị đuổi 
khỏi lớp và sẽ bị đình chỉ 10 ngày bắt buộc và nhận một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu có 
thể dẫn đến hậu quả bổ sung, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc đuổi học, đình chỉ bổ sung, đình chỉ trong 

trường, hạn chế xã hội, dịch vụ cộng đồng và xếp vào một chương trình đã xác định hoặc trường học thay thế, 
nhưng sẽ tiếp tục sau học kỳ hiện tại. Học sinh có thể bị đuổi khỏi TẤT CẢ các đơn vị của Học Khu trong một 
khoảng thời gian nhất định thông qua đuổi học vĩnh viễn nếu có.  Sở An Toàn Công Cộng, Nhân Viên Xã Hội và 
các cơ quan thực thi pháp luật bên ngoài hoặc các cơ quan khác có thể điều tra các vi phạm Cấp Độ 7, một cuộc 
điều tra thực thi pháp luật độc lập có thể dẫn đến các thủ tục tố tụng hình sự cấp tiểu bang hoặc vị thành niên do 
các cơ quan bên ngoài này khởi xướng đối với học sinh bị buộc tội vi phạm Cấp Độ 7. Các vi phạm Cấp Độ 7 phải 
được đáp ứng với biện pháp hỗ trợ can thiệp Bậc 3 thông qua khung MTSS-RTI khi học sinh trở lại sau khi bị đình 
chỉ.  Tại hội nghị nhập học lại, nên lập một chương trình can thiệp hành vi Bậc 3.  Sau đó, kế hoạch phải được 
thực hiện và ghi lại một cách trung thực (trang 14-15). 
 

Tỷ Dụ Những Hành Vi Có Hại và Bất Hợp Pháp: 
 Những hành động gây hại 
 Bạo hành Cố tình/Vô tình đối với nhân viên trường học 
 Lấy trộm 
 Đánh nhau (Ẩu đả đơn giản) 
 Ẩu đả 
 Tấn công Gia Trọng 
 Ẩu đả Gia Trọng 
 Ẩu đả Bàng Quan 
 Thuốc/Ma tuý 
 Vũ khí 
 Gây rối trong trường 
 Cắn 
 Bắt nạt, hành hạ, uy hiếp người mới đến 
 Quăng ném bàn ghế hoặc vật khác 
 Hăm doạ gây thương tích cho người hoặc tài sản 
 Hành hạ phái tính 
 Hành vi phái tính 
 Rượu 
 

Hậu quả: Đuổi học. Phải áp dụng các thủ tục về học sinh giáo dục đặc biệt. Đối với các học sinh có Kế 
Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (Individual Education Plan, IEP) hoặc Kế Hoạch 504, hãy xem trang 87-91.  
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BẢNG LƯỢC KÊ CẤP TIỂU HỌC  Mức Độ Hậu Quả Báo Cáo Nhân Viên Trường 

Học Cần Liên Lạc 
Sai Phạm/Vi phạm 1 2 3 4 5 6 7   

1-Thuốc Lá Và Sản Phẩm Thuốc Lá Khác          

2-Máy Móc Truyền Thông Điện Tử          

3a-Vũ  Khí        Biên Bản Cảnh Sát SRO 

3b-Vũ Khí         SRO 

4a-Cố Tình Bạo Hành Thân Thể Không Gây Hại 

4b- Cố Tình Bạo Hành Thân Thể Có Gây Hại 

Liên Lạc Sở Quan Hệ Học Sinh Trước Khi 

Trình Cáo Trạng 

       Biên Bản Sự Cố Sở Quan Hệ Học 

Sinh/SRO 

       Biên Bản Sự Cố Sở Quan Hệ Học 

Sinh/SRO 

5a-Ý định/Mưu toan/Bán/Phân phát 

 

5b-Mang giữ/Dùng/Đang dưới ảnh hưởng-Sai 

phạm lần 1 

5b- Mang giữ/Dùng/Đang dưới ảnh hưởng-Sai 

phạm lần 2 & Sai phạm tiếp theo 

5c-Mang giữ  và/hoặc Phân phát Đồ Nghề Liên 

Quan Đến Thuốc/Ma Tuý - Sai phạm lần 1 

5c- Mang giữ  và/hoặc Phân phát Đồ Nghề Liên 

Quan Đến Thuốc/Ma Tuý - Sai phạm lần 2 & Sai 

phạm tiếp theo 

       Biên Bản Cảnh Sát SRO 

       Biên Bản Cảnh Sát 

GRIP 

SRO 

       Biên Bản Cảnh Sát SRO 

       Biên Bản Cảnh Sát 

GRIP 

SRO 

       Biên Bản Cảnh Sát SRO 

6a-Thật sự, Mưu toan  hoặc Hăm doạ Phá 

huỷ/Làm hại/Phá hại/Đốt Trường, Tài Sản Công 

hoặc Tư 

       Biên Bản Sự Cố SRO 

6b- Thật sự, Mưu toan  hoặc Hăm doạ Lấy 

trộm/Đánh cướp/Ăn trộm/Tống tiền/Mang giữ đồ 

lấy trộm 

       Biên Bản Sự Cố SRO 

6c-Sách học, Tư liệu Trung Tâm Truyền Thông, 

Thiết bị/Sử dụng Điện toán 

       Biên Bản Sự Cố SRO như thích hợp 

7a-Tấn công        GRIP  

7b-Ẩu đả Đơn Giản/Đánh nhau/Đánh người        GRIP  

7c- Ẩu đả        GRIP/Biên Bản Sự 
Cố 

 

7d-Tấn công Gia trọng        GRIP/Biên Bản Sự 
Cố 

SRO 

7e-Bạo Hành Trầm Trọng        GRIPBáo Cáo Vụ 
Việc 

SRO/Phòng Quan Hệ Học 

Sinh 

7f-Ẩu đả Bàng quan        GRIP  

7g-Bắt nạt/Uy hiếp Người Mới Đến/Hành Hạ        GRIP/Biên Bản Bắt 

Nạt 

 

Sai Phạm/Vi phạm 1 2 3 4 5 6 7   

8a-Hành Vi Vô Lễ hoặc Bất Kính          

8b-Từ Chối Làm Theo Hướng Dẫn          
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9-Vắng Mặt Không Lý Do/Trốn Học Chiếu theo giao thức về có 

mặt ở trang 39.  Học sinh 

sẽ KHÔNG bị đình học vì 

những sai phạm liên 

quan đến việc có mặt. 

Hợp đồng về có 

mặt, Chuyển gửi 

sang Trợ Tá Xã 

Hội, Chuyển gửi 

lên Toà Vị Thành 

Niên, Văn Phòng 

Hội Đồng Cố Vấn 

Pháp Luật, DFACS 

Liên lạc Trợ Tá Xã Hội để 

được chỉ dẫn 

10-Trốn Lớp/Sinh Hoạt Bắt Buộc         Liên lạc Trợ Tá Xã Hội để 

được chỉ dẫn 

11-Gây Rối Trong Lớp          

12-Hành Vi Gây Rối/Đe Dọa/Hăm Dọa/Các Hoạt 

Động Liên Quan Đến Băng Nhóm Tại Trường Nói 

Chung 

       Báo Cáo Vụ Việc SRO nếu phù hợp 

13-Phạm Thánh/Thô tục          

14-Không Chịu Chấp Nhận Biện Pháp Kỷ Luật          

15-Trễ Học Thường Xuyên Chiếu theo giao thức về có 

mặt ở trang 43.  Học sinh 

sẽ KHÔNG bị đình học vì 

những sai phạm liên 

quan đến việc có mặt. 

Hợp đồng về có 

mặt, Chuyển gửi 

sang Trợ Tá Xã 

Hội, Chuyển gửi 

lên Toà Vị Thành 

Niên, Văn Phòng 

Hội Đồng Cố Vấn 

Pháp Luật, DFACS 

Liên lạc Trợ Tá Xã Hội để 

được chỉ dẫn 

16-Hạnh Kiểm Xấu Trên Xe Bus          

17-Hạnh Kiểm Ngoài Giờ Học/Ngoài Trường.  

Liên Lạc Sở Quan Hệ Học Sinh Trước Khi 

Trình Cáo Trạng 

        Sở Quan Hệ Học Sinh 

18-Đánh Bạc          

19-Vi phạm Nhiều Lần 

19a- Vi phạm Nhiều Lần /Hạnh Kiểm Xấu 

Thường Xuyên 

       Chuyển Gửi Sang 

Tài Nguyên 

 

19b-Vi Phạm Trường Địa Phương/Toàn Hệ 

Thống  

       Hợp Đồng Thử 

Thách 

 

20-Vi Phạm Lưu Thông/Đậu Xe          

21-Lảng Vảng/Xâm Phạm/Phá Cửa Để Vào          

22-Cung Cấp Thông Tin Sai          

23-Hành Vi Sai Trái về Tình Dục/Quấy Rối Tình 

Dục/Bạo Hành Tình Dục Nói Chung 

        SRO/ Để được hướng 

dẫn, vui lòng liên hệ với 

Nhân Viên Xã Hội/Phòng 

Quan Hệ Học Sinh 

24-Vi phạm Thẻ Căn Cước Học Sinh          

25-Vi Phạm Quy Định Trang Phục Chiếu theo Giao Thức Quy 

Định Trang Phục ở Trang 48. 

  

26-Hành Động Không An Toàn         Sở Quan Hệ Học Sinh 

c 
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BẢNG LƯỢC KÊ CẤP TRUNG HỌC I 

& II 

Mức Độ Hậu Quả Báo Cáo Viên Chức 

Trường Học 

Cần Liên Lạc 
Sai Phạm/Vi phạm 1 2 3 4 5 6 7   

1- Thuốc Lá Và Sản Phẩm Thuốc Lá Khác          

2-Máy Móc Truyền Thông Điện Tử          

3a-Vũ  Khí        Biên Bản Cảnh Sát SRO 

3b-Vũ Khí         SRO 

4a-Cố Tình Bạo Hành Thân Thể Không Gây Hại 

4b- Cố Tình Bạo Hành Thân Thể Có Gây Hại 

Liên Lạc Sở Quan Hệ Học Sinh Trước Khi 

Trình Cáo Trạng 

       Biên Bản Sự Cố Sở Quan Hệ Học 

Sinh/SRO 

       Biên Bản Sự Cố Sở Quan Hệ Học 

Sinh/SRO 

5a-Ý định/Mưu toan/Bán/Phân phát 

5b-Mang giữ/Dùng/Đang dưới ảnh hưởng-Sai 

phạm lần 1 

5b- Mang giữ/Dùng/Đang dưới ảnh hưởng-Sai 

phạm lần 2 & Sai phạm tiếp theo 

5c-Mang giữ  và/hoặc Phân phát Đồ Nghề Liên 

Quan Đến Thuốc/Ma Tuý - Sai phạm lần 1 

5c- Mang giữ  và/hoặc Phân phát Đồ Nghề Liên 

Quan Đến Thuốc/Ma Tuý - Sai phạm lần 2 & Sai 

phạm tiếp theo 

       Biên Bản Cảnh Sát SRO 

       Biên Bản Cảnh Sát  

GRIP 

SRO 

       

       Biên Bản Cảnh Sát SRO 

       Biên Bản Cảnh Sát  

GRIP 

SRO 

6a-Thật sự, Mưu toan  hoặc Hăm doạ Phá 

huỷ/Làm hại/Phá hại/Đốt Trường, Tài Sản Công 

hoặc Tư 

       Biên Bản Sự Cố SRO 

6b- Thật sự, Mưu toan  hoặc Hăm doạ Lấy trộm/ 

Đánh cướp/Ăn trộm/Tống tiền/Mang giữ đồ lấy 

trộm 

       Biên Bản Sự Cố SRO 

6c-Sách học, Tư liệu Trung Tâm Truyền Thông, 

Thiết bị/Sử dụng Điện toán 

       Biên Bản Sự Cố SRO như thích hợp 

7a-Tấn công        GRIP  

7b-Ẩu đả Đơn Giản/Đánh nhau/Đánh người        GRIP  

7c- Ẩu đả        GRIP/Biên Bản Sự Cố  

7d-Tấn công Gia trọng        GRIP/Biên Bản Sự Cố SRO 

7e-Bạo Hành Trầm Trọng        GRIP/Báo Cáo Vụ Việc SRO/Phòng Quan 

Hệ Học Sinh 

7f-Ẩu đả Bàng quan        GRIP  

7g-Bắt nạt/Uy hiếp Người Mới Đến/Hành Hạ        GRIP/Biên Bản Bắt Nạt  

8a-Hành Vi Vô Lễ hoặc Bất Kính          

8b-Từ Chối Tuân Theo Chỉ Thị          
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BẢNG LƯỢC KÊ CẤP TRUNG HỌC I 

& II 

Mức Độ Hậu Quả Báo Cáo Viên Chức 

Trường Học 

Cần Liên Lạc 
Sai Phạm/Vi phạm 1 2 3 4 5 6 7   

9-Vắng Mặt Không Lý Do/Trốn Học Chiếu theo giao thức về có 

mặt ở trang 39.  Học sinh 

sẽ KHÔNG bị đình học vì 

những sai phạm liên 

quan đến việc có mặt. 

Hợp đồng về có mặt, 

Chuyển gửi sang Trợ 

Tá Xã Hội, Chuyển gửi 

lên Toà Vị Thành Niên, 

Văn Phòng Hội Đồng 

Cố Vấn Pháp Luật, 

DFACS 

Liên lạc Trợ Tá Xã 

Hội để được chỉ dẫn 

10-Trốn Lớp/Sinh Hoạt Bắt Buộc         Liên lạc Trợ Tá Xã 

Hội để được chỉ dẫn 

11-Gây Rối Trong Lớp          

12-Hành Vi Gây Rối/Đe Dọa/Hăm Dọa/Các Hoạt 

Động Liên Quan Đến Băng Nhóm Tại Trường Nói 

Chung 

       Báo Cáo Vụ Việc SRO nếu phù hợp 

13-Phạm Thánh/Thô tục          

14-Không Chịu Chấp Nhận Biện Pháp Kỷ Luật          

15-Trễ Học Thường Xuyên Chiếu theo giao thức về có 

mặt ở trang 39.  Học sinh 

sẽ KHÔNG bị đình học vì 

những sai phạm liên 

quan đến việc có mặt. 

Hợp đồng về có mặt, 

Chuyển gửi sang Trợ 

Tá Xã Hội, Chuyển gửi 

lên Toà Vị Thành Niên, 

Văn Phòng Hội Đồng 

Cố Vấn Pháp Luật, 

DFACS 

Liên lạc Trợ Tá Xã 

Hội để được chỉ dẫn 

16- Hành vi xấu trên xe bus          

17- Hạnh kiểm ngoài giờ học/Ngoài trường học - 

Liên lạc Sở Quan Hệ Học Sinh Trước Khi Đệ 

Trình Vi Phạm 

        Sở Quan Hệ Học 

Sinh 

18- Đánh Bạc          

19a- Vi phạm Nhiều Lần /Hạnh Kiểm Xấu 

Thường Xuyên 

       Chuyển Gửi Sang Tài 

Nguyên 

 

19b-Vi Phạm Trường Địa Phương/Toàn Hệ 

Thống  

       Hợp Đồng Thử Thách  

20-Vi Phạm Lưu Thông/Đậu Xe          

21-Lảng Vảng/Xâm Phạm/Phá Cửa Để Vào          

22-Cung Cấp Thông Tin  Sai          

23-Hành Vi Sai Trái về Tình Dục/Quấy Rối Tình 

Dục/Bạo Hành Tình Dục Nói Chung 

        SRO/ Để được 

hướng dẫn, vui lòng 

liên hệ với Nhân 

Viên Xã Hội/Phòng 

Quan Hệ Học Sinh 

24-Vi phạm Thẻ Căn Cước Học Sinh          

25-Vi Phạm Quy Định Trang Phục Chiếu theo Giao Thức Quy 

Định Trang Phục ở Trang 48. 

  

26-Hành Động Không An Toàn         Sở Quan Hệ Học 

Sinh 
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PHẠM TỘI VÀ HẬU QUẢ 
 

Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Bậc (MTSS) phải được triển khai trước khi đuổi học hoặc đình chỉ một học sinh từ cấp mẫu 
giáo đến lớp ba trong năm (5) ngày liên tiếp hoặc tích lũy trở lên; trừ khi học sinh sở hữu một món vũ khí, ma 
túy hoặc đồ vật nguy hiểm nào khác hoặc hành vi của học sinh gây nguy hiểm đến sự an toàn của các học sinh 

hay nhân sự trường học khác. Phải áp dụng các quy trình cho Học Sinh Giáo Dục Đặc Biệt. (O.C.G.A. § 20-2-740) 
 

1. THUỐC LÁ VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC CỦA THUỐC LÁ 
 

Học sinh sẽ không được sở hữu hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào (thuốc lá, xì gà, thuốc lá dạng nhai, thuốc lá 

bột, v.v.), bao gồm thuốc lá điện tử, bút/bình hơi thuốc lá, dầu cannabidiol (cbd), hoặc các sản phẩm tương tự trong địa 
phận của trường học hoặc trên xe buýt của trường hoặc tại bất kỳ sự kiện của trường nào cách xa trường.  Học sinh, 

nhân viên hoặc khách đến thăm trường không được phép sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá hoặc thuốc lá 
điện tử, bút/bình hơi thuốc lá hoặc các sản phẩm tương tự tại mọi thời điểm trên bất kỳ địa phận nào do 

Học Khu sở hữu/thuê hoặc tại bất kỳ sự kiện nào của trường, tính cả trong giờ không học, ngày học trực 
tuyến, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần (Chính Sách của Hội Đồng JCDAA).  Ngoài ra, việc sử dụng bút/bình 

hơi thuốc lá và bình hút juul để hút có thể gây hại do thiếu hiểu biết về những nguy hiểm đã biết của các loại thiết bị hút 

thuốc lá này đối với sức khỏe của trẻ em. 
 

 
 
 
 
 
 

Học sinh nào phạm vào tội này sẽ bị giao cho chương trình trên mạng ASPIRE (A Smoking Prevention 

Interactive Experience) tại www.mdanderson.org/aspire. Một Chứng chỉ Hoàn Tất phải được in ra và trình 
cho quản trị viên đã giao việc. 

 

2. MÁY MÓC LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ, GỒM CÓ MÁY BÍP , ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, WALKIE-TALKIE VÀ CÁC 
MÁY TƯƠNG TỰ 

 
Học sinh sẽ được không sử dụng bất kỳ thiết bị thông tin liên lạc điện tử nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, máy 

nhắn tin, điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy bộ đàm, và các thiết bị tương tự trong thời gian giảng dạy truyền 
thống và/hoặc trực tuyến (ngoại trừ vì các mục đích giảng dạy đã được phê duyệt) hoặc trên xe buýt của trường 

và không được can thiệp vào sứ mệnh giáo dục của trường hoặc gây nguy hiểm liên quan đến an toàn.  Ngày giảng dạy 
bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thời gian ăn trưa, giờ nghỉ giữa các lớp học, thời gian tự học, và bất kỳ hoạt động 

giảng dạy có cấu trúc hoặc không cấu trúc nào khác diễn ra trong ngày học bình thường.  Trong mọi thời điểm, học sinh 

được kỳ vọng sẽ tuân thủ các quy tắc sau liên quan đến các thiết bị thông tin liên lạc điện tử:  (1) Điện thoại phải được 
tắt hoàn toàn (không để ở chế độ im lặng hoặc rung) và tránh xa khỏi tầm nhìn (theo chỉ thị của trường) trong thời gian 

giảng dạy (từ lúc bắt đầu ngày học chính thức đến lúc kết thúc ngày học), ngoại trừ vì các mục đích giảng dạy đã 
được phê duyệt; (2) Không được phép gửi nhắn tin văn bản, ngoại trừ vì các mục đích giảng dạy đã được phê 

duyệt; (3) Học sinh có bệnh trạng nghiêm trọng hoặc các trường hợp bất thường khác có thể được hiệu trưởng trường 
đặc biệt cho phép sử dụng thiết bị này nếu thiết bị được xác định là cần thiết cho sức khỏe của học sinh. 

 
Phụ huynh/người giám hộ được yêu cầu hạn chế gọi điện, gửi thư điện tử hoặc nhắn tin cho học sinh của họ trong thời 

gian giảng dạy.  Trong trường hợp khẩn cấp, phụ huynh/người giám hộ có thể liên lạc với học sinh thông qua hệ thống 

điện thoại của trường học.  VIỆC SỞ HỮU CỦA MỘT THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA PHẬN TRƯỜNG 
HỌC LÀ ĐẶC QUYỀN CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ QUYỀN.  Tất cả các trường hợp vi phạm những kỳ vọng này sẽ dẫn đến việc 

tịch thu thiết bị.  Hơn nữa, thiết bị bị tịch thu sẽ chỉ được trả lại cho phụ huynh/người giám hộ. Nhà trường không chịu 
trách nhiệm đối với các thiết bị điện tử cá nhân trong địa phận trường học hoặc tại các sự kiện do nhà trường tài trợ.  

Quản lý trường học hoặc người được chỉ định có thể tịch thu thiết bị điện tử vì sử dụng không được chấp thuận trong địa 
phận của trường hoặc tại các sự kiện do trường tài trợ, bao gồm những việc sau: 

 
(a) Cố tình tìm kiếm các vấn đề về an ninh, cố gắng phá vỡ các nguồn lực công nghệ của trường học hoặc tham gia vào 

bất kỳ hoạt động nào độc quyền hóa hoặc làm tổn hại nguồn lực công nghệ của trường học; 

(b) Sao chép các chương trình máy tính, phần mềm hoặc công nghệ khác do Học Khu cung cấp vì mục đích cá nhân; tải 
tập tin trái phép; hoặc sử dụng nguồn lực công nghệ trường học cho lợi ích cá nhân hoặc doanh nghiệp kinh doanh 

tư nhân; 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC/TRUNG HỌC CƠ 
SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Mửc độ 1 – Hội thảo 

Mửc độ 2 – Cấp 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
 Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
 Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa: Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

http://www.mdanderson.org/aspire
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(c) Cố gắng đe dọa, hoặc thực sự làm hỏng, phá hủy, phá hoại, hoặc lấy cắp tài sản riêng hoặc tài sản của trường trong 
khi sử dụng nguồn lực công nghệ của trường học trong hay ngoài khu vực trường học (Nhân viên cảnh sát trường 

học địa phương phải được thông báo về những vụ việc đó.); 
(d) Sử dụng hoặc tham gia sử dụng nguồn lực công nghệ cá nhân hoặc của trường học để phân phối hoặc trưng bày tài 

liệu không phù hợp. Tài liệu không phù hợp không phục vụ mục đích giảng dạy hoặc giáo dục và bao gồm nhưng 

không giới hạn ở những tài liệu sau đây (Xem Quy Tắc 7G về việc bắt nạt bằng công nghệ): 
• Thông tin/tài liệu báng bổ, thô tục, dâm dục, tục tĩu, xúc phạm, không đứng đắn, khơi gợi tình dục, khiêu dâm hoặc 

đe dọa; 
• Ủng hộ các hành vi bất hợp pháp hoặc nguy hiểm; 

• Gây rối loạn cho DeKalb County School District, nhân viên hoặc học sinh của trường; 
• Ủng hộ bạo lực; 

• Chứa thông tin sai sự thật do cố ý, thiếu thận trọng, hay nói xấu; hoặc 

• Gây hại cho trẻ vị thành niên theo quy định của Đạo Luật Bảo Vệ Trẻ Em Trên Internet. (Nhân viên cảnh sát trường 
học địa phương phải được thông báo về những sự cố như vậy.) 

(e) Từ chối tuân thủ các chỉ thị hoặc mệnh lệnh hợp lý của nhân viên nhà trường về việc sử dụng công nghệ có trách 
nhiệm, và/hoặc sử dụng các thiết bị ghi âm hoặc ghi hình mà không có sự cho phép của quản lý trường học. 

(f) Giành hoặc cố gắng giành quyền truy cập trái phép vào dữ liệu máy tính, mạng, hệ thống, kết nối Internet, tài khoản 
email, hoặc mạng nội bộ của Học Khu hoặc vào bất kỳ hệ thống máy tính, dữ liệu hoặc mạng nào của bên thứ ba, 

chẳng hạn như: 
• Các hoạt động xáo trộn, lừa đảo hoặc hack độc hại; 

• Cố ý tìm kiếm thông tin về mật khẩu thuộc về người dùng khác; 

• Tiết lộ mật khẩu của một người dùng với mạng máy tính, hệ thống, kết nối Internet, tài khoản e-mail, hoặc mạng 
nội bộ của Học Khu cho các cá nhân khác. Tuy nhiên, học sinh có thể chia sẻ mật khẩu của mình với cha mẹ của 

học sinh. 
• Sửa đổi mật khẩu thuộc về học sinh khác; 

• Cố gắng đăng nhập thông qua tài khoản của người khác; 
• Cố gắng giành quyền truy cập vào tài liệu được Học Khu chặn hoặc lọc; 

• Truy cập, sao chép, hoặc sửa đổi các tập tin của người dùng khác mà không được phép; 
• Ngụy trang danh tính của một người dùng; 

• Sử dụng mật khẩu hoặc số định danh của tài khoản không thuộc về người dùng; hoặc 

• Tham gia vào việc sử dụng ảnh hưởng xấu đến việc truy cập vào tài khoản của người khác hoặc các mạng hoặc hệ 
thống máy tính khác. 

 
LƯU Ý: Không ai được phép chụp ảnh hoặc quay video những người khác ở trường mà không có sự cho phép rõ ràng của 

hiệu trưởng. Học sinh không bao giờ được chụp ảnh, ghi video hoặc ghi âm về học sinh hoặc nhân viên khi ở trong địa 
phận trường hoặc tại bất kỳ sự kiện nào do nhà trường tài trợ hoặc đăng bất kỳ hình ảnh, video hoặc bản ghi âm của học 

sinh hoặc nhân viên lên phương tiện truyền thông xã hội mà không có sự đồng ý của họ. Việc vi phạm quy định này sẽ 
dẫn đến việc học sinh mất đặc quyền sử dụng thiết bị thông tin liên lạc điện tử khi ở trong địa phận trường. 

 

Học sinh không bao giờ được gửi tin nhắn và/hoặc hình ảnh đe dọa/không phù hợp thông qua các thiết bị thông tin liên 
lạc điện tử hoặc internet/mạng nội bộ trong bất kỳ thời điểm nào bao gồm cả thời điểm giảng dạy trực tuyến. Điều này có 

thể dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng cho trường học, cá nhân và/hoặc hậu quả hình sự. Truy cập 
http://www.dekalbschoolsga.org/bullying-harassment-hazing-awareness để biết thêm thông tin về bắt nạt qua mạng. 

 
Học sinh không được đeo tai nghe có hoặc không có thiết bị điện tử trong thời gian giảng dạy chỉ trừ khi được sử dụng vì 

mục đích y tế hoặc giảng dạy. 

 

3. VŨ KHÍ, CHẤT NỔ, VẬT NGUY HIỂM VÀ CÁC KHÍ CỤ KHÁC 
 
LƯU Ý: Vũ khí gây nguy hiểm ngay lập tức và thực sự cho học sinh, giảng viên và nhân viên, đồng thời 

cũng có thể gây tổn hại đến môi trường học tập và danh tiếng của trường học. Luật liên bang (Đạo Luật 
Môi Trường Học Đường Không Súng Đạn;) quy định rằng các học khu phải có chính sách yêu cầu đuổi học 

học sinh khỏi trường ít nhất một năm dương lịch vì sở hữu hoặc mang súng cầm tay hoặc vũ khí nguy 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC/TRUNG HỌC CƠ 
SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 

Tối thiểu: Mửc độ 1 – Hội thảo 
Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 

Tối đa: Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
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hiểm đến trường, các chức năng do trường tài trợ, trong địa phận của trường hoặc xe buýt trường học. (18 
U.S.C. § 921(a)(25); O.C.G.A. § 16-11-127.1; O.C.G.A. §20-2-751.1) Việc sở hữu bất kỳ vũ khí nguy hiểm, 

đồ vật nguy hiểm, hoặc súng cầm tay mà vi phạm O.C.G.A. § 16-5-21; 16-5-24; 16-11-127; 16-11-127.1; 
hoặc 16-11- 132 sẽ kích hoạt các yêu cầu báo cáo của O.C.G.A. § 20-2- 1184. 

 

A. Học sinh không được sở hữu, xử lý, cầm, mang, chuyển giao, hoặc khiến người khác chuyển giao; sử dụng hoặc đe 

dọa sử dụng; bán, cố gắng bán, hoặc âm mưu bán súng cầm tay, vũ khí nguy hiểm hoặc dụng cụ nguy hiểm/đồ vật 

nguy hiểm/vật dụng trái phép, được che giấu hoặc mở để xem, ở trường, trong địa phận trường, tại các hoạt động 

do nhà trường tài trợ hoặc trên xe buýt của trường. Không có ngoại lệ cho những học sinh có giấy phép hợp pháp 

để mang vũ khí. 

LƯU Ý: Định nghĩa về “vũ khí” theo các mục đích của Quy Tắc Ứng Xử này là một trong đó bao gồm, nhưng không 

giới hạn ở, các vật dụng sau: 
 

Vũ Khí Loại I: Súng Cầm Tay/Vũ Khí Nguy Hiểm 
Bất kỳ vũ khí đã được nạp đạn hoặc chưa nạp đạn hoặc vũ khí nguy hiểm. 

Theo O.C.G.A. §20-2-751.1, một học sinh được xác định là sở hữu vũ khí Loại I ở trường, sẽ bị đuổi học trong thời 

gian không dưới một năm dương lịch; tuy nhiên, với điều kiện là cán bộ điều trần, quản lý, tổng giám đốc hoặc hội 
đồng giáo dục địa phương sẽ có thẩm quyền sửa đổi yêu cầu đuổi học đó theo từng trường hợp cụ thể và được ủy 

quyền đưa một học sinh được xác định là đã mang vũ khí Loại I vào một môi trường giáo dục thay thế. 
Vũ khí nguy hiểm bao gồm bất kỳ vũ khí nào thường được gọi là “bệ phóng tên lửa”, “bazooka” hoặc “súng không 

giật” bắn ra các tên lửa nổ hoặc không nổ được thiết kế để gây thương tích hoặc giết người hay phá hủy áo giáp hạng 
nặng, hoặc vũ khí tương tự được sử dụng vì mục đích đó. Thuật ngữ này cũng có nghĩa là một vũ khí thường được 

gọi là “súng cối” có khả năng bắn chất nổ có sức công phá mạnh từ xi lanh kim loại và thường được sử dụng bởi các 
lực lượng vũ trang như một vũ khí gây sát thương hoặc vũ khí tương tự được sử dụng vì mục đích đó. Thuật ngữ này 

cũng có nghĩa là một vũ khí thường được gọi là “lựu đạn cầm tay” hoặc vũ khí tương tự khác được thiết kế để phát 

nổ và gây thương tích cho người hoặc vũ khí tương tự được sử dụng vì mục đích đó. 
 

Vũ Khí Loại II: Đồ Vật Nguy Hiểm 
Bất kỳ súng đạn, súng bắn đạn, hoặc súng BB, súng cầm tay cổ, súng hơi không gây chết người, súng gây mê, súng 

gây tê, hoặc bất kỳ vũ khí tương tự nào không đáp ứng định nghĩa về vũ khí loại I; dao Bowie, Dirk, dao rựa, dao 
bấm, dao đạn đạo, bất kỳ loại dao nào khác có lưỡi từ hai inch trở lên; bất kỳ lưỡi dao cạo nào (ví dụ: thẳng, đều 

đặn, có thể thu vào, v.v.); hộp cắt; dùi cui (ví dụ: dùi, PR-24, gậy tuần liễu ban đêm, gậy lò xo, dùi cui cảnh sát, 
gậy tày); bất kỳ loại ống súng giảm thanh hoặc súng giảm thanh nào; bom “mô phỏng”; bất kỳ thiết bị “võ thuật” 

hoặc dụng cụ dùng để vụt quật nào gồm hai hoặc nhiều bộ phận cứng được kết nối với nhau theo cách cho phép 

chúng lắc lư tự do (ví dụ: côn nhị khúc, song tiết côn, nhị đoản côn, phi tiêu, hoặc roi xích, v.v.); bất kỳ đĩa nào có 
cấu hình bất kỳ với ít nhất hai điểm hoặc lưỡi nhọn được thiết kế để ném hoặc đẩy (ví dụ: ám khí hình sao của 

Trung Quốc, phi tiêu phương Đông, ám khí hình sao ném, v.v.); các thiết bị khác như kiếm, gậy gươm/dao, đá, 
xích, cung và mũi tên, đốt ngón tay làm bằng kim loại, nhựa nhiệt dẻo, gỗ hoặc các vật liệu tương tự khác, các vật 

được đặt trên ngón tay, trên tay hoặc trên nắm đấm hoặc đốt ngón tay để đấm, v.v., hoặc bất kỳ công cụ hoặc 
dụng cụ nào mà ban giám hiệu nhà trường có thể kết luận một cách hợp lý là được sử dụng làm vũ khí hoặc học 

sinh dự định sẽ sử dụng làm vũ khí và do đó vi phạm mục đích của Quy Tắc Ứng Xử này. 
Ngoài các loại trên, Vũ Khí Loại II bao gồm bất kỳ vật dụng nào được xác định là vũ khí hoặc đồ vật nguy hiểm theo 

định nghĩa của O.C.G.A. § 16-11-127.1 và 20-2-751, ngoại trừ súng cầm tay và vũ khí nguy hiểm (Xem Loại I). 

 
Vũ Khí Loại III: Dao/Vũ Khí Khác 

Bất kỳ loại dao hoặc dụng cụ nào có lưỡi dao dưới hai inch, bất kỳ loại súng “mô phỏng” nào, hoặc dao cạo dùng một 
lần bằng nhựa hoặc súng cao su. 

 
Dụng Cụ Nguy Hiểm/Vật Dụng Trái Phép 

Học sinh không được sở hữu đạn dược, BB, viên đạn sơn, đạn pháo CO2 (ngoài “snap it”, “popper” hoặc “pop-it” vốn 
có thể được coi là hành vi gây rối), diêm, bật lửa, bom thối, bình xịt hơi cay, chùy hoặc dụng cụ/vật dụng tương tự. 

Những dụng cụ/vật dụng này gây rối cho các hoạt động của trường và có thể gây rủi ro mất an toàn.    

                                                                                                                           
LƯU Ý: Học sinh không bao giờ được chạm vào hay cầm vũ khí trong bất kỳ thời điểm nào.  Học sinh 

không bao giờ được lấy hoặc đồng ý giữ vũ khí, chất kích thích, vật dụng bất hợp pháp hoặc không xác 
định từ các học sinh khác.  Nói với quản lý trường học nếu thấy bất kỳ vật dụng nào trong số những 

vật dụng này. 
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B. Học sinh không được sử dụng, mang giữ hay vận dụng súng bắn nước, các khí cụ khác bắn nước hoặc chất lỏng khác, 
súng đồ chơi, diêm quẹt, máy bật lửa, bút phóng tia laser, máy phát ra luồng điện dựt, hoặc các loại máy khác mà 

nếu được dùng một cách sai trái sẽ gây khó chịu/tổn hại cho người khác và/hoặc phá rối lớp học, trường học hoặc sự 

vụ ở trường. 

 

4. CỐ TÌNH BẠO HÀNH THÂN THỂ THẦY GIÁO, TÀI XẾ XE BUS, VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG, HOẶC NHÂN 

VIÊN KHÁC CỦA TRƯỜNG 

 

Học sinh sẽ không cố tình đánh hoậc tấn công nhân viên nào của trường để gây đau, hại hoặc thương tích cho thân thể. 
 

A. Cố tình bạo hành thân thể không gây hại/thương tích thân thể 

Học sinh không được cố ý đánh hoặc tấn công giáo viên, tài xế xe buýt của trường, viên chức nhà trường, hoặc nhân 
viên nhà trường khác. Học sinh sẽ không được cố ý đánh, tấn công hoặc thực hiện hành vi thể chất có tính chất xúc 

phạm hoặc khiêu khích với một giáo viên, tài xế xe buýt của trường, viên chức trường học, hoặc nhân viên nhà trường 
khác. Một phiên điều trần theo thủ tục sẽ được tổ chức đối với vi phạm đó ngay cả khi đề nghị đình chỉ trong thời 

gian ngắn, trừ khi được nhân viên từ bỏ. 

 

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:      Mửc độ 3 – Đình học 1-3 ngày 
                      Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày CÓ hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:           Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ 
tục cho các Mức độ 6-7 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG: 
Tối thiểu:         Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:              Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn của Hệ 
Thống đúng thủ tục cho các Mức độ 6-7 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:      Mửc độ 1 – Hội thảo 
                       Mửc độ 2 – Sách lược (Xem trang 53-54) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:          Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG: 
Tối thiểu:      Mửc độ 1 – Hội thảo 
                       Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

Tối đa:            Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 

Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn của Hệ 
Thống đúng thủ tục cho Mức độ 6-7. 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:      Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                      Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày CÓ hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:           Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn 
đúng thủ tục cho các Mức độ 6-7 
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B. Cố tình bạo hành thân thể gây hại cho thân thể 

Học sinh sẽ không được cố ý đánh, tấn công hoặc cố ý thực hiện hành vi thể chất với giáo viên, tài xế xe buýt của 

trường, viên chức nhà trường hoặc nhân viên nhà trường khác và gây ra tổn thương thể chất, tổn hại hoặc thương 

tích, trừ khi để tự vệ, như được quy định trong O.C.G.A. §16-3-21. 

 
Luật tiểu bang quy định rằng học sinh nào bị xét thấy, do ưu thế của bằng chứng, là đã phạm một hành 

động bạo hành thể xác đối với một thầy giáo, tài xế xe bus trường, viên chức nhà trường, hoặc nhân viên 
khác của trường, gây nên đau, hại hoặc thương tích cho thân thể, sẽ bị đuổi khỏi trường trong khắp thời 

gian còn lại mà học sinh có thể được đi học trường công lập (OCGA §20-2-751.6). Luật này áp dụng cho tất cả 
học sinh các lớp K-12. Viên chức Thẩm vấn có thể đưa gửi học sinh sang một chương trình giáo dục thay thế trong thời 

gian đuổi học. Nếu học sinh đang học từ lớp Mẫu Giáo (Kindergarten) đến lớp 8, Viên chức Thẩm vấn có thể cho phép 

học sinh xin đăng ký học trở lại vào một lúc nào đó khi đương sự đạt đến cấp lớp trung học cấp II.  Hơn nữa, nếu học 
sinh đang ở lớp Kindergarten đến lớp 6 và không có chương trình giáo dục thay thế nào khả dụng, Viên chức Thẩm vấn 

có thể cho phép học sinh đăng ký đi học trở lại vào một lúc được đề nghị. 
 

5. RƯỢU, CHẤT KÍCH THÍCH VÀ CÁC CHẤT TRÁI PHÉP/ĐƯỢC KIỂM SOÁT KHÁC* 
 

*Trong Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh - Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách 
của Học Sinh này, “chất kích thích” có nghĩa là tất cả các chất, bao gồm nhưng không giới hạn ở, cồn và đồ 

uống có cồn, cần sa, cần sa y tế, thuốc kê theo toa, thuốc mua tự do, các chất giống thuốc, thuốc dạng hít, 

thuốc viên, viên nén, viên nang, chất tổng hợp và tất cả các loại chất kích thích hoặc chất được kiểm soát 
hợp pháp lẫn bất hợp pháp khác theo luật pháp tiểu bang hoặc liên bang.  Trẻ vị thành niên sử dụng rượu, 

cần sa và các loại chất kích thích khác là trái phép và có hại. 
 

GHI CHÚ: Học sinh không bao giờ được sờ mó hoặc vận dụng thuốc/ma tuý bất cứ lúc nào. Học sinh không 
bao giờ nên lấy hoặc đồng ý cầm vũ khí, thuốc/ma tuý, những vật bất hợp pháp hoặc không biết từ những 

học sinh khác. Hãy nói cho một quản trị viên biết nếu tìm thấy những vật như vậy. 
 

A. Bán hoặc Phân Phối Chất Kích Thích 
Học sinh không được bán, cố gắng bán hoặc có ý định bán, phân phối, cố gắng phân phối, hoặc có ý định phân phối, 

chất kích thích hoặc các chất được người bán, người mua, người phân phối hoặc người nhận thể hiện hoặc tin là chất 
kích thích. 

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:         Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:              Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn của Hệ 
Thống đúng thủ tục cho các Mức độ 6-7 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC/TRUNG HỌC CƠ 
SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:         Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:              Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn của 
Hệ Thống đúng thủ tục cho các Mức độ 6-7 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 

Tối thiểu:      Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                      Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:          Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:         Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:              Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn của 
Hệ Thống đúng thủ tục cho các Mức độ 6-7 
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B. Mang Giữ /Dùng/Bị Ảnh Hưởng của Thuốc, Ma Tuý 
Học sinh không được mang giữ, dùng, mưu toan dùng, hay bị dưới ảnh hưởng của thuốc/ma tuý hoặc chất mà học 
sinh nói là hoặc tin là thuốc/ma tuý. Học sinh không được gây cho, mời mọc hay đưa dẫn người nào mang giữ, 

dùng, mưu toan dùng, hay bị ảnh hưởng của thuốc/ma tuý hoặc chất mà học sinh nói là hoặc tin là thuốc/ma tuý. 

Học sinh không được cố tình ngửi, hít hay nuốt vào mọi loại chất hợp pháp hoặc không được gây cho, mời mọc hay 
đưa dẫn người nào ngửi hay hít mọi loại chất hợp pháp một cách khác hơn mục đích đã đặt ra của nó, gồm có 

nhưng không giới hạn ở thuốc đánh bóng móng tay, keo để dán máy bay đồ chơi, thuốc tẩy trùng bàn tay, v.v. 

GHI CHÚ: Hiêu Trưởng có thể yêu cầu Tổng Quản Đốc/Người Chỉ Định để đưa sang Thẩm Vấn Đúng Thủ Tục 

của Hệ Thống để có thể phạt đình học dài hạn hoặc đuổi học bất kỳ học sinh nào mà sự có mặt có thể là 
mối đe doạ rõ ràng cho sự an toàn của người khác. 

 
Vi Phạm Thứ 1: Học sinh bị đình chỉ học 10 ngày với một bản cam kết.  Nếu phụ huynh/người giám hộ và 

học sinh chấp nhận đề nghị tham gia chương trình giáo dục về chất kích thích, Phát Triển Có Trách Nhiệm, 
Tăng Cường Khả Năng (GRIP), thì 5 ngày trong số 10 ngày đình chỉ sẽ được miễn sau khi hoàn thành thành 

công chương trình GRIP và bản cam kết sẽ vẫn còn có hiệu lực. Nếu chương trình GRIP không được hoàn 
thành thành công, việc đình chỉ đủ 10 ngày với một bản cam kết sẽ được áp dụng. Tùy chọn này có sẵn cho 

học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

 
Phạm tội lần thứ 2 và/hoặc nếu hành vi của học sinh là sự mang giữ mắc tội đại hình hoặc tội đại hình chỉ 

định: Học sinh sẽ bị đình học mười (10) ngày và đưa lên thẩm vấn đúng thủ tục, có thể áp đặt đình học dài 
hạn hoặc đuổi học, hoặc đưa sang một trường thay thế. 

 
Thuốc Có Toa Bác Sĩ 

Phụ huynh của một học sinh cần sử dụng thuốc theo toa ở trường phải tham khảo ý kiến của quản lý trường học và 
tuân theo các thủ tục thích hợp của Học Khu, bao gồm cả tài liệu thuốc bắt buộc. Biên bản, quy tắc và tài liệu bắt buộc 

dành cho học sinh được cung cấp trong Chính Sách Học Khu JGCD, Quy Định JGCD-R(1) và Mẫu JGCD-E(1). Sự chấp 

thuận của nhà trường phải được cung cấp trước khi học sinh sở hữu hoặc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc 
mua tự do. Học sinh không được mang cần sa y tế đến trường, bao gồm dầu CBD hoặc dầu THC thấp, vào địa phận của 

trường, lên xe buýt của trường hay khi tham gia các hoạt động do trường tài trợ. 
 

LƯU Ý: Theo luật tiểu bang, học sinh mắc bệnh hen suyễn, dị ứng đe dọa tính mạng hoặc bệnh tiểu đường có thể 
mang theo và sử dụng ống hít, epinephrine tiêm tự động, vànguồn tiếp liệu và thiết bị cần thiết để theo dõi và điều trị 

bệnh tiểu đường nếu cần, dựa trên việc nhà trường nhận được toa thuốc của bác sĩ và sự cho phép bằng văn bản của 
phụ huynh. Học sinh có thể bị kỷ luật nếu sử dụng epinephrine tiêm tự động hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác theo cách 

khác với kê đơn. 
 
C. Sở Hữu và/hoặc Phân Phối Đồ Dùng Liên Quan Đến Chất Kích Thích 

Học sinh sẽ không sở hữu hoặc phân phối các đồ dùng liên quan đến chất kích thích, bao gồm các vật dụng liên quan 
đến việc sử dụng, buôn bán hoặc phân phối chất kích thích. Trong Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh –Sổ Tay về 

Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách của Học Sinh, “đồ dùng liên quan đến chất kích thích” bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở, ống, ống nước, kẹp, giấy cuộn, cân, túi nhỏ, máy nghiền và các vật dụng khác được sử dụng 

hoặc liên quan đến việc sử dụng chất kích thích (ví dụ như bút hơi, bình hơi, juul, v.v.) 

* Tội này chỉ liên quan đến đồ nghề cho thuốc/ma tuý mà thôi. Các tội liên quan đến việc mang giữ, dùng, 

phân phát và bán thuốc/ma tuý, rượu, hoặc các loại chất khác, được đề cập trong Tội 5-A/5-B. 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:      Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                      Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày CÓ hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:           Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng 
thủ tục cho các Mức độ 6-7 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG: 
Tối thiểu:         Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày CÓ hợp đồng 
                         Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:              Mửc độ 7 – Đuổi học 
 Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng 
thủ tục cho các Mức độ 6-7 
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Vi Phạm Thứ 1: Học sinh bị đình chỉ học 10 ngày với một cam kết có lựa chọn tham gia chương trình 

Phát Triển Có Trách Nhiệm, Tăng Cường Khả Năng (GRIP) để giảm thời gian đình chỉ xuống còn năm 
ngày, như đã thảo luận ở trên. Tùy chọn này có sẵn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học 

phổ thông. 
 

Phạm tội lần thứ 2 và các lần sau đó: Học sinh bị đình học mười (10) ngày. 
 

6. TÀI SẢN 

 

A. Thật sự, Toan tính hoặc Hăm doạ Phá huỷ/Làm hư hại/Phá hại/Đốt cháy Trường, Tài sản Công hoặc Tư 
Học sinh sẽ không được xâm phạm, đe dọa, hoặc phá hủy, làm hư hại, phá hoại, làm hỏng, hoặc phóng hỏa trường 

học, tài sản công hoặc tư tại trường. 

 

GHI CHÚ: Học sinh phải bồi thường mọi thiệt hại cho tài sản của trường hoặc tài sản tư do hành vi của 

mình gây ra trong khi ở trong phạm vi của trường.  

 

B. Thật sự, Toan tính hoặc Hăm doạ Trộm cắp/Đánh cướp/Ăn trộm/Tống tiền/Mang giữ Tài sản Lấy Trộm 

Học sinh sẽ không được tham gia, xâm phạm hoặc đe dọa trộm cắp; trộm cắp bằng cách lừa dối; tống tiền; ăn 

cướp; ăn trộm; sở hữu tài sản trộm cắp hoặc tài sản bị mất. Điều này áp dụng cho các tài sản của công cộng, 

trường học, học khu và tư nhân. Học sinh sẽ không được tham gia vào việc sử dụng, sở hữu và/hoặc phân phối 

tiền/séc/phiếu chuyển tiền/thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc giả mạo. 

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -- Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:           Mửc độ 5 -- Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -- Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -- Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:       Mửc độ 2 – – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -- Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:          Mửc độ 5 -- Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG: 
Tối thiểu:      Mửc độ 2 – – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
             Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

           Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng 
thủ tục cho Mức độ 6-7 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:     Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                      Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:          Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:     Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:          Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
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Tối đa:           Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 

LƯU Ý: Học sinh phải bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến trường học, học 

khu hoặc tài sản cá nhân do hành vi của mình gây ra khi ở trong địa phận của trường. Học sinh phải bồi 

thường cho bất kỳ tổn thất tài chính nào gây ra bởi việc phân phối hoặc sử dụng tiền, séc, phiếu chuyển 

tiền, thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc giả mạo. 

 

C. Sách Học, Tư Liệu Trung Tâm Truyền Thông, Thiết Bị/Dùng Máy Vi Tính 

Học sinh sẽ không làm mất, phá hủy, làm hư hại, làm hỏng, và/hoặc sử dụng không phù hợp sách giáo khoa, tài liệu 

của trung tâm truyền thông, hoặc công nghệ thuộc sở hữu của học khu, bao gồm máy tính và thiết bị và tài liệu liên 

quan đến máy tính. Lạm dụng công nghệ bao gồm nhưng không giới hạn ở, việc sử dụng không phù hợp/tấn công 

Mạng Nội Bộ hoặc Internet. 

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:  Cấp 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 

Level 3 - In-School Suspension of 1-3 days 
Level 4 - Suspension 1-5 days 

Maximum Level 5 – Suspension of 6-10 days with a contract 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Cấp 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 

Level 3 - In-School Suspension of 1-3 days 
Level 4 - Suspension 1-5 days 
Level 5 – Suspension of 6-10 days with a contract 
Level 6 – Long-Term Suspension 

Maximum: Level 7 – Expulsion 
A required 10-day suspension must be served and a due process hearing 
held for Level 6-7. 

 
GHI CHÚ: Học sinh phải bồi thường mọi thiệt hại cho tài sản của trường do hành vi của mình gây ra. Mọi 

hình thức bắt nạt bằng điện tử (bắt nạt trên mạng/rình rập trên mạng), hăm doạ và/hoặc hành hạ bằng 
thiết bị của trường, các hệ mạng của trường, hệ thống e-mail, hoặc gây ra ở trường, đều bị cấm triệt để. 

 

7. BẮT NẠT/UY HIẾP NGƯỜI MỚI ĐẾN, TẤN CÔNG, ĐÁNH ĐẬP HỌC SINH, NHÂN VIÊN TRƯỜNG, KHÁCH 
THĂM TRƯỜNG 

 
A. Tấn công 

Học sinh không được dùng lời lẽ để hăm doạ và/hoặc doạ nạt các giáo viên, quản trị viên, tài xế xe bus, nhân viên 
khác của trường, học sinh khác, hoặc những người đến dự chức tác của trường, dù có đụng chạm thân thể hay không;  

không được toan làm hại những người đó dù không có đụng chạm thân thể; và không được có những lời cãi cọ 
và/hoặc hành động gây cho những người đó lý do để sợ bị thiệt hại thân thể tức thì.  

 

GHI CHÚ: Hăm doạ các người làm chứng có thể bị đuổi học. 
 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 

Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -- Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:           Mửc độ 5 -- Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                        Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                        Mửc độ 4 -- Đình học 1-5 ngày 
              Mửc độ 5 -- Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                        Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
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Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 
B. Ðánh Ðập Đơn Giản /Ẩu Đả/Đánh Người 

Học sinh không được tham gia ẩu đả, đánh người, đá, xô, đẩy, cắn hay đụng chạm thân thể với giáo viên, quản trị 
viên, tài xế xe bus, nhân viên khác của trường và/hoặc học sinh hoặc người khác.  

 

GHI CHÚ: Nếu sự việc gồm có cố tình đụng chạm thân thể với nhân viên của trường mà không gây thiệt 
hại/thương tích, hãy xem Tội #4a.  

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 

                        Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -- Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:           Mửc độ 5 -- Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                        Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                        Mửc độ 4 -- Đình học 1-5 ngày 
              Mửc độ 5 -- Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                        Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 
C. Ðánh Ðập 

Học sinh sẽ không được có va chạm thể chất gây ra tổn hại thể xác đáng kể hoặc có thể nhìn thấy ví dụ như bầm 
mắt đáng kể, sưng môi đáng kể hay các bộ phận khác trên mặt hay cơ thể, các vết bầm tím đáng kể trên bộ phận cơ 

thể hoặc thương tích đáng kể khác đối với giáo viên, quản lý, tài xế xe buýt, nhân viên nhà trường khác, các học sinh 
khác hay những người tham gia các chức năng liên quan đến trường học. 

 

GHI CHÚ: Nếu sự việc gồm có cố tình gây thương tích thân thể cho nhân viên của Hệ Thống Trường Học 
mà không gây nên thiệt hại/thương tích thân thể, hãy xem Tội #4B. 

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:      Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -- Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:          Mửc độ 5 -- Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:       Mửc độ 5 -- Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                        Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 
D. Tấn Công Gia Trọng  

Học sinh sẽ không được sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ khí chết người hay đồ vật nguy hiểm có khả năng hoặc thực 
sự gây tổn hại thể xác nghiêm trọng cho giáo viên, quản lý, tài xế xe buýt, nhân viên nhà trường khác, các học sinh 

hay những người khác tham gia các chức năng liên quan đến trường học. 

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:        Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
của Hệ Thống cho Mức độ 6-7 
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HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:         Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:              Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn của Hệ 
Thống đúng thủ tục cho các Mức độ 6-7 

 
E. Ðánh Ðập Gia Trọng 

Học sinh sẽ không được ác ý gây tổn hại thể xác cho giáo viên, quản lý, tài xế xe buýt, nhân viên nhà trường khác, 
các học sinh hay những người khác tham gia các hoạt động do trường tài trợ, bằng việc tước đi một phần cơ thể của 

người đó, bằng việc làm mất chức năng của một phần cơ thể hay bằng việc làm biến dạng nghiêm trọng một phần 
cơ thể người đó. 

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC/TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:         Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:              Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn của Hệ 
Thống đúng thủ tục cho các Mức độ 6-7 

 

LƯU Ý: Nếu sự việc liên quan tới thương tích thể xác cố ý cho nhân viên Học Khu gây tổn hại/thương 
tích thể xác, xem mục Vi Phạm #4b. 

 
F. Ðánh Ðập Bàng Quan 

Học sinh không được can dự vào một cuộc ẩu đả mà mình không gây ra. Học sinh nào không gây nên ẩu đả nhưng 

cũng can dự vào đó sẽ bị buộc vào tội Ðánh Ðập Bàng Quan. Tội này gồm có, nhưng không giới hạn ở, đánh hoặc đá 
một học sinh khác trong khi học sinh đó đang đánh nhau với một học sinh khác. 

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -- Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:           Mửc độ 5 -- Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:         Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:              Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn của Hệ 
Thống đúng thủ tục cho các Mức độ 6-7 

 
G. Bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang 

Học sinh không được đe dọa, hăm dọa, quấy rối, va chạm thể xác hoặc khiến học sinh khác phải chịu bất cứ hình 
thức tổn thương thể xác hay tinh thần nào khác, bao gồm làm hoang mang liên quan đến tư cách thành viên trong 

các tổ chức ngoại khóa (đội thể thao, ban nhạc, v.v.). Viên chức nhà trường sẽ giải quyết từng hành vi bắt nạt/quấy 

rối/làm hoang mang được báo cáo hoặc bị phát hiện. 
 

Bắt Nạt 
 

Hành vi bắt nạt có nghĩa là: 
(1) Bất cứ hành động chủ ý xâm phạm hoặc đe dọa gây thương tích cho người khác, xét tính khả thi kèm 

theo; 
(2) Bất cứ hành động cố ý thị oai khiến nạn nhân sợ hãi hoặc sẽ gây tổn hại cơ thể ngay lập tức; hoặc 

(3) Bất cứ hành vi bằng văn bản, lời nói hay hành động thể xác khiến một người duy trí bình thường sẽ 

cho rằng có mục đích đe dọa, quấy rối, hoặc hăm dọa mà theo đó: 
(A) Gây tổn hại thể xác có thể nhìn thấy cho người khác; 
(B) Can thiệp đáng kể tới việc học của một học sinh; 
(C) Nặng nề, dai dẳng, hoặc đáng kể tới mức tạo ra một môi trường giáo dục hăm dọa hoặc đe dọa; 

hoặc 
(D) Làm gián đoạn đáng kể hoạt động giáo dục có trật tự của trường học. 
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Bắt nạt được xét theo các hành vi xảy ra ở địa phận của trường, trên phương tiện của trường, bến xe buýt trường 

học được định sẵn, hoặc tại các điểm giáo dục hay hoạt động liên quan đến trường học hoặc bằng các dữ liệu hay 

phần mềm kết nối qua máy tính, hệ thống máy tính, mạng máy tính, hay công nghệ điện tử khác của hệ thống nhà 

trường địa phương. 

 

Ví dụ về bắt nạt gồm có nhưng không hạn chế ở: 

 Công kích bằng lời nói như là trêu chọc hoặc gọi bằng danh từ xấu, mà người ta không thích; 

 Hăm doạ, chế nhạo và doạ nạt bằng lời nói và/hoặc cử chỉ; 

 Ðụng chạm thân thể trực tiếp như đánh hoặc xô đẩy; 

 Bạo hành và/hoặc tấn công thân thể; 

 Rình rập bằng vi tính, tức hành vi để truyền thông, hoặc khiến được truyền thông, những từ, hình ảnh, hoặc lời 

lẽ bằng hoặc qua việc sử dụng điện thư hoặc truyền thông điện tử, hướng vào hoặc về một người nhất định, gây 

cho nạn nhân sự đau khổ đáng kể về cảm xúc; 

 Bắt nạt bằng vi tính, tức hành hạ và doạ nạt một người một cách cố ý, thù nghịch và lặp đi lặp lại bằng cách dùng 

những kỹ thuật số, gồm có nhưng không giới hạn ở email, blog, những website về mạng hệ xã hội (ví dụ: 

Instagram, Twitter, Facebook, v.v.), phòng nói chuyện (chat), nhắn tin text, và nhắn tin tức thì; 

 Tiếng đồn hoặc loan truyền tin thất thiệt; 

 Rình rập; 

 Sỉ nhục công khai; 

 Cô lập về xã hội; 

 Tống tiền hoặc thao tác, kể cả kích động và/hoặc cưỡng chế; 

 Dùng máy chụp hình hoặc điện thoại chụp hình để chụp những hình gây ngượng hoặc không được phép của học 

sinh hoặc nhân viên trường và phân phát cho người khác hoặc đăng trên mạng; 

 Gửi thư nhắn tin bằng chữ hoặc nhắn tin tức thì có tính cách nhục mạ hoặc hăm doạ; và 

 Dùng những website để luân lưu những chuyện ngồi lê đôi mách hoặc tin đồn cho học sinh khác. 

 
Bắt nạt qua mạng 

 
Bắt nạt qua mạng là hình thức bắt nạt diễn ra trên các thiết bị kỹ thuật số như điện thoại di động, máy tính và máy 

tính bảng. Bắt nạt qua mạng có thể xảy ra thông qua tin nhắn SMS, Văn Bản, và các ứng dụng hoặc trực tuyến trên 
phương tiện truyền thông xã hội, diễn đàn hoặc chơi trò chơi nơi mọi người có thể xem, tham gia hoặc chia sẻ nội 

dung. Bắt nạt qua mạng bao gồm gửi, đăng hoặc chia sẻ nội dung tiêu cực, có hại, sai, hoặc độc ác về người khác. 
Điều đó có thể bao gồm chia sẻ thông tin cá nhân hoặc riêng tư về người khác, gây bối rối hoặc sỉ nhục. Một số 

hình thức bắt nạt qua mạng quá mức sẽ thành hành vi trái pháp luật hoặc hình sự. (www.stopbullying.gov) 

 
Ví dụ về bắt nạt qua mạng bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

 
• Bắt nạt qua mạng hoặc tham gia vào các hoạt động để trao đổi thông tin, hoặc gây ra sự trao đổi thông tin, từ 

ngữ, hình ảnh hoặc ngôn ngữ bằng hoặc thông qua e-mail hoặc thông tin liên lạc điện tử, hướng vào hoặc về 
một người cụ thể, gây ra sự đau khổ đáng kể cho nạn nhân; 

• Bắt nạt qua mạng hoặc hành vi quấy rối và hăm dọa một cách cố tình, thù địch và lặp lại nhiều lần của một người 

thông qua việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, email, blog, trang web 
mạng xã hội (ví dụ, Instagram, Twitter, Facebook, v.v.), phòng trò chuyện, văn bản, và nhắn tin nhanh; và  

 
Hành hạ 

 
Học sinh không được hành hạ học sinh khác hoặc bắt phải chịu bất cứ hình thức hành hạ nào khác về 

thân thể, lời nói hoặc không lời. 
 

Quấy rối có thể được định nghĩa là hành vi có tội (thể chất, bằng lời nói, xã hội, tình cảm và/hoặc quan hệ) cố ý nhắm 

tới một người hoặc nhóm người cụ thể. Quấy rối bao gồm, nhưng không giới hạn ở, hành vi cố ý nhắm vào người 
khác dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tình trạng khuyết tật hoặc nguồn gốc quốc gia. 
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Ví dụ về hành hạ gồm có nhưng không giới hạn ở: 

 
 Hành hạ hoặc doạ nạt nẩy sinh từ một đặc điểm nào đó, thật sự hoặc cảm nhận, như chủng tộc, màu da, dân 

tộc, tôn giáo, nam nữ, khuyết tật, tuổi tác, phái tính, khuynh hướng tình dục, dòng dõi, gốc dân tộc, đặc tính 

thân thể, địa vị xã hội kinh tế, khả năng thân thể hoặc trí óc, hoặc đặc tính phân biệt nào khác; 

 Sỉ nhục công khai; 

 Cô lập về xã hội. 

 

Uy hiếp Người Mới Đến 

 
Học sinh không được uy hiếp người mới đến hoặc bắt một học sinh khác phải chịu bất kỳ hình thức uy 

hiếp người mới đến nào khác, bằng thân thể, lời nói hoặc không lời (O.C.G.A. § 16-5-61). 
Làm hoang mang có thể được định nghĩa là việc thực hành nghi thức và các hoạt động khác liên quan tới quấy rối, 

lạm dụng hoặc sỉ nhục được dùng như một cách để bắt đầu hoặc nâng cao vị thế của một người trong nhóm. Hành 
vi làm hoang mang xảy ra bất kể mức độ sẵn lòng tham gia của một người. 
 
Ví dụ việc uy hiếp người mới đến gồm có nhưng không giới hạn ở: 

 

 Bị lạm dụng/làm hạ thấp/làm hại bằng lời nói hoặc về thể chất; 

 Hành vi Trộm Cắp/Phá Hoại tài sản cá nhân nhằm mục đích bắt nạt, quấy rối hoặc hăm dọa; 

 Sỉ nhục công khai; 

 Doạ nạt/khống chế. 
 

Viên chức nhà trường sẽ xử lý mỗi hành động bắt nạt/hành hạ/uy hiếp người mới đến nếu được báo cáo hoặc được 

biết cách nào khác. 
 

Biện pháp kỷ luật sau sự cố bắt nạt lần đầu có thể gồm nhưng không giới hạn ở những điều dưới đây: 
 

 Tư vấn; 

 Mất đặc quyền; 

 Chỉ định lại chỗ ngồi trong lớp, nhà ăn, hoặc xe bus trường;  

 Chỉ định lại các lớp học;  

 Cấm túc; 

 Đình học trong-trường; 

 Đình học ngoài-trường (bằng thẩm vấn thích hợp đúng thủ tục) 

 Đuổi học (bằng thẩm vấn thích hợp đúng thủ tục) 

 Xếp vào một trường thay thế (bằng thẩm vấn thích hợp đúng thủ tục) 

 

Học sinh nào đã can dự vào việc bắt nạt nên phải chịu hậu quả tuỳ theo tuổi, sẽ gồm có, tối thiểu và 
không giới hạn, biện pháp kỷ luật hoặc tư vấn như thích hợp dưới mỗi tình huống. 

 

Học sinh các lớp từ 6 đến 12, nếu bị xét thấy đã phạm tội bắt nạt ba lần trong một năm học, sẽ tối thiểu 
bị xếp vào một trường thay thế bằng thẩm vấn đúng thủ tục thích hợp bởi các Viên Chức Thẩm Vấn kỷ 

luật, tiểu ban, hoặc toà án (O.C.G.A. § 20-2-751.4). 
 

Trường học phải thông báo rõ ràng với tất cả các bên rằng bất cứ hành vi trả đũa sau đó hoặc liên quan 
đến một báo cáo về hành vi bắt nạt đều bị nghiêm cấm và có thể dẫn tới hình thức kỉ luật nghiêm. 

 
Cần lưu ý rằng hành vi bắt nạt không liên quan tới các hành động chỉ là kết quả của mẫu thuẫn chung.  Vui lòng tham 

khảo các quy tắc vi phạm khác để biết các vi phạm không cấu thành hành vi bắt nạt.  Để biết thêm thông tin về các 

vi phạm bắt nạt, quấy rối và làm hoang mang, hãy xem các trang 67-73, 76-79, 94-96. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://en.wikipedia.org/wiki/Harassment
http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse
http://en.wikipedia.org/wiki/Humiliation
http://en.wikipedia.org/wiki/Initiation
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_group
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HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:      Mửc độ 1 – Hội thảo 

Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 

                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 

8. CƯ XỬ VÔ LỄ/BẤT KÍNH VÀ/HOẶC KHÔNG CHỊU THI HÀNH CHỈ THỊ  
 

A. Cư Xử Vô Lễ hoặc Bất Kính 
Học sinh không được bất lịch sự hoặc dùng lời lẽ, hành vi hoặc cử chỉ không thích hợp, kể cả lời lẽ lỗ mãng/phạm 

thánh, đối với giáo viên, quản trị viên, tài xế xe bus, nhân viên khác của trường, học sinh khác, hoặc người đến dự 
các chức tác liên quan đến trường. 

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC/TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG: 
Tối thiểu: Cấp 1 - Hội Nghị Phụ Huynh  
  Cấp 2 – Chiến Lược (xem trang 53-54) 
  Cấp 3 – Đình Chỉ Trong Trường 1 -3 ngày 
  Cấp 4 - Đình Chỉ Học 1 -5 ngày 
Tối đa: Cấp 5 - Đình Chỉ Học 6 -10 ngày bằng bản cam kết 

 

B. Không Chịu Thi Hành Chỉ Thị của Giáo Viên hoặc Nhân Viên / Bất Phục Tùng 
Học sinh không được từ chối làm theo chỉ  thị  của giáo viên, quản trị viên của trường, hoặc nhân viên khác (ví dụ: 

không chịu ra khỏi một nơi,  không chịu ngưng hành vi hung hãn, không chịu ngưng hành vi phá rối). 
 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC/TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ 
THÔNG: 
Tối thiểu:      Mức độ 1 – Hội thảo 

Mửc độ 2 – Chiến lược (Xem trang 53-54) 
Mửc độ 3 – Đình học 1-3 ngày 
Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 

Tối đa:           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

 

9. VẮNG MẶT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VÀ/HOẶC TRỐN HỌC 

 

Học sinh không được phép vắng mặt không phép hoặc trốn học. Vắng mặt có phép được Chính Sách Học Khu JB xác đinh 
là cũng cần nộp các giấy tờ thích hợp.  Theo luật Georgia: học sinh bị ốm; người thân trong gia đình qua đời hoặc bị bệnh 

nặng; ngày lễ tôn giáo; các trường hợp mà việc đi học có thể gây nguy hiểm theo quyết định của DeKalb County School 

District; đăng ký bỏ phiếu/đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử công khai; xét nghiệm và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và 
Vệ Binh Quốc Gia; và các trường hợp vắng mặt khác theo quy định của luật pháp hoặc của Hội Đồng Giáo Dục địa phương. 

Luật Georgia cũng quy định đối xử đặc biệt đối với trường hợp vắng mặt trong các hoàn cảnh sau: 
 

 Luật Georgia quy định cho đến 5 ngày được phép vắng mặt cho các học sinh mà cha mẹ là quân nhân và đang được 

gọi đi phục vụ hoặc đang về nghỉ phép từ một vùng chiến đấu ở nước khác.  

 Học sinh nào phục vụ với tư cách Page của Đại Hội Đồng Georgia sẽ được coi như có mặt cho những ngày mất học ở 

trường vì phục vụ như vậy.  

 Các học sinh tình nguyện làm công tác điều hành bầu cử trong Chương Trình Bầu Cử Thiếu  Niên Học Sinh (Student 

Teen Election Program, “STEP”) sẽ được tính là có mặt cho tới hai (2) ngày phục vụ trong chương trình đó. 
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 Học sinh thuộc diện nuôi bảo lãnh (foster care), nếu đang làm thủ tục ở toà liên quan đến quy chế ở nuôi bảo lãnh, 

sẽ được trường tính là có mặt cho những ngày hoặc phần ngày nào mất học vì lý do đó. 
 

Biên Bản Theo Dõi Mức Độ Chuyên Cần Năm 2021-2022 

*Hậu Quả/Biên Bản Theo Dõi Mức Độ Chuyên Cần có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. 
Số Lần 

Vắng Mặt 
Hành Động 

1-2 Nhà trường sẽ thông báo (thông qua gọi điện thoại, gửi email, thông tin liên lạc của phụ huynh) cho 
phụ huynh về lần vắng mặt và ghi lại kết quả vào sổ liên lạc Infinite Campus. 

3 Quản Lý Biên Bản Theo Dõi Mức Độ Chuyên Cần (APM), thư ký theo dõi mức độ chuyên cần, cán bộ 
đào tạo hoặc người được hiệu trưởng chỉ định sẽ gửi thư nhắc nhở ba ngày cho phụ huynh/người 
giám hộ để thông báo về sự vắng mặt của con mình. 

4-5 Quản Lý Biên Bản Theo Dõi Mức Độ Chuyên Cần (APM) cần họp với nhóm chuyên cần trường học 
(SAT) thường xuyên và thực hiện mọi biện pháp can thiệp cần thiết. APM, SAT, và/hoặc thành viên 
của SAT sẽ thực hiện phỏng vấn học sinh, liên hệ phụ huynh (qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp) và 
hoàn thành Mẫu Tóm Tắt Biện Pháp Can Thiệp Chuyên Cần. * Các thành viên của SAT gồm có quản 
lý, cố vấn trường học, nhân viên xã hội của trường, người hỗ trợ học sinh và bất kỳ người nào khác 
được hiệu trưởng chỉ định. 

6 APM sẽ gửi thư nhắc nhở về vấn đề nghỉ học không xin phép sáu ngày cho phụ huynh/người giám hộ, 

để thông báo về hậu quả của việc nghỉ học liên tục. 
8 Phải nộp giấy giới thiệu cho nhân viên xã hội của nhà trường, kèm theo các thư nhắc nhở ba và sáu 

ngày, cùng với Mẫu Tóm Tắt Biện Pháp Can Thiệp Chuyên Cần. 
 
GHI CHÚ:  Luật tiểu bang quy định rằng cha mẹ /người giám hộ nào không tuân theo đúng các quy định về 

việc chuyên cần đi học bắt buộc (O.C.G.A § 20-2-690.1) sẽ phạm phải một tội tiểu hình và, và nếu bị kết tội, 
có thể bị phạt tiền không dưới $25.00 và không trên $100.00,  ở tù không quá 30 ngày,  làm dịch vụ cộng 

đồng,  hoặc một hình thức kết hợp các hình phạt này, tuỳ theo ý của toà án có thẩm quyền.  Mỗi ngày vắng 

mặt khỏi trường có tính cách vi phạm đoạn này sau khi hệ thống trường học của học sinh đã thông báo cho 
cha mẹ /người giám hộ biết là đã có 5 lần vắng mặt không được phép rồi, sẽ là một vi phạm nữa riêng rẽ. Luật 

tiểu bang cũng quy định rằng các học sinh 16-17 tuổi phải có giấy phép của cha mẹ hoặc người giám hộ để 
rút tên/bỏ học (O.C.G.A. § 20-2-690.1).   

 
GHI CHÚ:  Học sinh SẼ KHÔNG bị đình học chỉ vì phạm lỗi v/v chuyên cần đi học. 

 
Thiếu chuyên cần đi học sẽ khiến trẻ em không đạt đủ trình độ về môn đọc vào cuối lớp ba, điều này đã chứng tỏ 

có hại cho cơ may có thể tốt nghiệp đúng lúc. ~American Graduate 

 

10. TRỐN LỚP HỌC HOẶC CÁC SINH HOẠT BẮT BUỘC KHÁC 
 
Học sinh không được trốn lớp học và các sinh hoạt bắt buộc khác. Nếu học sinh không đến trình diện lớp học/ sinh hoạt 

bắt buộc, hoặc ra khỏi trường hoặc đất đai của trường không có phép của cấp quản trị thì sẽ mắc vào tội vi phạm này. 
 

Các điều sau đây áp dụng cho mọi trường hợp trốn lớp học: 

 
GHI CHÚ:  Học sinh SẼ KHÔNG bị đình học ngoài trường nếu chỉ phạm lỗi v/v chuyên cần đi học 
 
 

 
 

 

Number of 
Skips 

School Action Per Occurrence* 
*The Attendance Protocol/Consequences are subject to change at any time. 

1 - 2 Student receives a warning.  Teacher is responsible for contacting the parent(s). 

3 - 6 
Student receives 1 day detention or comparable consequence. Referred to the counselor who is 
responsible for contacting the parent(s). 

7 - 10 
Student receives a discipline referral and 1 day in-school suspension (ISS) or comparable consequence.  
School to schedule a student/parent conference for the purpose of signing an attendance contract. 

11+ 
Student receives a discipline referral and ISS or comparable consequence.  Parent contacted and referral 
to counselor and social worker. Student is given choice of ten (10) days ISS, alternative school/program 
placement, or comparable consequence. 
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11. PHÁ RỐI TRONG LỚP 
 

Học sinh không được có hành vi nào phá rối quá trình dạy học trong lớp, làm phân tâm học sinh và/hoặc giáo viên, hoặc 

tạo ra một tình hình nguy hiểm hoặc đáng sợ cho học sinh và/hoặc nhân viên. 
 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:      Mửc độ 2 – Chiến lược (Xem trang 53-54) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 

cho Mức độ 6-7 

 

12. PHÁ RỐI TRONG TRƯỜNG 
 
Học sinh sẽ không tham gia vào các hành vi gây ra hoặc có thể gây ra sự đổ vỡ nghiêm trọng về vật chất của nhà trường 
và/hoặc đe dọa sự an toàn hoặc yên bình của các học sinh khác.  Các hành vi bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở 

bãi công, biểu tình, bạo loạn/hỗn loạn, móc túi, xâm phạm, kích động gây rối, chơi khăm, đe dọa khủng bố, các hoạt 

động liên quan đến băng nhóm, các mối đe dọa đối với trường học, đe dọa đánh bom, kéo chuông báo cháy, gọi 
911, và bạo lực thực tế trong thời gian rối loạn, v.v.  

 
A. Hành Vi Gây Rối Trường Học Nói Chung   

Học sinh sẽ không tham gia vào các hành vi gây ra hoặc có thể gây xáo trộn trường học và/hoặc đe dọa sự an toàn 
hoặc bình yên của các học sinh khác.  Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc bãi công, 

biểu tình, móc túi, xâm phạm, gây xáo trộn và/hoặc tranh giành đồ ăn, v.v. 
 

B. Đe Dọa/Hăm Dọa  

Học sinh không tham gia vào các hành vi đe dọa và/hoặc hăm dọa trong toàn trường. Các hành vi bị cấm bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở việc đe dọa chơi khăm, đe dọa khủng bố, đe dọa đánh bom, bạo loạn/hỗn loạn, kéo chuông 

báo cháy, gọi 911, và bạo lực thực tế trong thời gian xáo trộn, v.v. 
 

C. Các Hoạt Động Liên Quan Đến Băng Nhóm  

Học sinh không được tham gia vào các hoạt động và liên kết liên quan đến băng nhóm. Các hành vi bị nghiêm cấm 

bao gồm mặc, trưng diện hoặc sở hữu trang phục, phụ kiện, hình xăm hoặc các dấu hiệu khác liên quan đến băng 

nhóm; chuyển tư cách thành viên hoặc liên kết với một băng nhóm; hành vi xúi giục liên quan đến băng nhóm; bạo 

lực; đe dọa; hành động cản trở hoạt động có trật tự của trường; bêu xấu trường học hoặc tài sản cá nhân bằng cách 

vẽ, gắn thẻ, đánh dấu, viết hoặc tạo ra bất kỳ hình thức vẽ graffiti nào, v.v. 

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 
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DeKalb County School District tin rằng trường học phải là nơi an toàn để học sinh học tập và phát triển. Sự mất tập trung 
gây ra bởi các băng đảng và các tổ chức tương tự là mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và an ninh của học sinh và gây 

ảnh hưởng đến môi trường học tập. Do đó, DeKalb County School District nghiêm cấm mọi hoạt động liên quan đến các 
băng nhóm và các tổ chức khác có hành vi trái pháp luật hoặc phạm pháp. Học Khu hỗ trợ các học sinh bị ảnh hưởng bởi 

các hoạt động băng nhóm. Học sinh sẽ không được, bằng cách sử dụng bạo lực, ép buộc, cưỡng ép, đe dọa dùng bạo 

lực, hoặc hoạt động băng nhóm, gây ra sự xáo trộn hoặc cản trở quá trình giáo dục. “Các hoạt động liên quan đến băng 
nhóm” là hành vi của một nhóm học sinh hoặc một cá nhân học sinh đại diện cho nhóm, có khả năng hoặc có thể gây 

nguy hiểm/xáo trộn đến môi trường học đường và/hoặc đe dọa sự an toàn của học sinh, giảng viên, hoặc nhân viên khác 
của Học Khu. Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

 Thể hiện kí hiệu/biểu tượng băng nhóm trên tài sản cá nhân hoặc trường học 

 Mặc quần áo tượng trưng cho liên kết băng nhóm (áo sơ mi, mũ, khăn quàng cổ, thắt lưng, trang sức, v.v.); 

 Thể hiện dấu tay, hình xăm / dấu hiệu của băng nhóm, và/hoặc đồ trang trí tượng trưng cho sự liên kết băng nhóm; 

 Bêu xấu bề mặt tài sản của trường bằng hình vẽ của băng nhóm (đồ đạc, tường, xe buýt, công trình, cấu trúc, v.v.) 

 Sử dụng các thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại di động, điện thoại camera/video, máy quay video, máy quay phim, 

máy nghe nhạc MP3, v.v.) vì mục đích ghi chép, phổ biến, hoặc truyền thông tin về hoạt động băng đảng, đe dọa 
và/hoặc hành vi bạo lực có kế hoạch; 

 Tham gia vào bất kỳ hành vi phạm tội nào liên quan đến bạo lực, sở hữu vũ khí và/hoặc sử dụng vũ khí bao gồm, nhưng 

không giới hạn ở, kết nạp thành viên cho băng nhóm, hăm dọa, và các vụ xáo trộn trường học có kế hoạch trước mà 
có thể khiến học sinh, giảng viên và nhân viên sợ hãi một cách hợp lý về khả năng nhận thương tích thân thể. 

Một băng nhóm là một tổ chức, hiệp hội, hoặc nhóm chính thức hoặc không chính thức bao gồm ba hoặc nhiều người 
tham gia vào các hoạt động đe dọa sự an toàn của học sinh, nhân viên, tình nguyện viên, khách thăm, hoặc những người 

khác; gây hại đến trật tự trường học nói chung hoặc các hoạt động của trường; và/hoặc can thiệp vào sứ mệnh giáo dục 
của Học Khu. Các cá nhân liên quan đến một băng nhóm có thể chia sẻ một tên gọi chung hoặc ký hiệu nhận dạng, biểu 

tượng, hình xăm, hình vẽ graffiti, hoặc trang phục chung hoặc các đặc điểm phân biệt khác. 

 
Học sinh tham gia vào các hoạt động liên quan đến băng nhóm, như được định nghĩa trong phần này, sẽ bị buộc tội Vi 

Phạm Số 12 Hoạt Động Liên Quan Đến Băng Nhóm. Khi bị phát hiện vi phạm hành vi phạm tội này, học sinh sẽ được 
chuyển đến phiên điều trần theo thủ tục của Học Khu, có thể bị đình chỉ, chuyển đến một trường học thay thế hoặc bị 

đuổi học. Ngoài ra, học sinh sẽ được giới thiệu đến thủ tục tư vấn phòng chống băng nhóm bắt buộc. Phụ huynh, cơ quan 
thực thi pháp luật và những người thích hợp khác sẽ được thông báo bất cứ khi nào học sinh bị nghi ngờ có liên quan đến 

hoạt động liên quan đến băng nhóm. Học sinh tham gia các hoạt động liên quan đến băng nhóm có thể phải chịu hậu quả 
được quy định trong luật tiểu bang (O.C.G.A. §§ 16-15-3, 16-15-4). Những học sinh cảm thấy bị bắt nạt, bị đe dọa 

hoặc không an toàn ở trường vì hoạt động của băng nhóm nên báo cáo mối quan ngại của mình với giáo 

viên, cố vấn, hiệu trưởng, hiệu phó, hoặc số đường dây nóng ẩn danh của Bộ Giáo Dục Georgia để báo cáo 
hoạt động liên quan đến băng nhóm bằng cách gọi 1-877- SAY-STOP (1-877-729-7867) hoặc Đường Dây 

Cảnh Báo của DeKalb County School District theo số 1-888-475-0482. Học sinh muốn rời khỏi một băng nhóm 
nên liên hệ với hiệu trưởng hoặc một nhân viên mà họ tin tưởng để được hướng dẫn và hỗ trợ. Nhà trường hoặc Học Khu 

có thể cung cấp cho học sinh và phụ huynh thông tin về các tổ chức cộng đồng hỗ trợ học sinh rời khỏi các băng nhóm. 
 

13. PHẠM THÁNH/NÓI TỤC 
 

Học sinh sẽ không tham gia vào các hành vi bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chửi thề; lời nói hoặc cử chỉ báng bổ, 

thô tục, tục tĩu, xúc phạm; khạc nhổ vào người khác; sở hữu tài liệu tục tĩu/nội dung khiêu dâm; và những nhận xét 
hoặc hành động báng bổ, thô tục hoặc tục tĩu. Ngôn ngữ xúc phạm có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những 

tuyên bố mang tính chất miệt thị trên cơ sở tình trạng khuyết tật, chủng tộc, dân tộc hoặc giới tính. 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚITIỂU HỌC: 
Tối thiểu:      Mức độ 1 – Hội thảo 
                      Mửc độ 2 – Chiến lược (Xem trang 53-54) 

                      Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                      Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:          Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:           Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 
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14. KHÔNG CHỊU CHẤP NHẬN BIỆN PHÁP KỶ LUẬT  
 

Học sinh không được từ chối hoặc không thi hành cấm túc, đình học trong-trường, hoặc bất kỳ biện pháp kỷ luật nào 

khác áp đặt bởi thầy giáo hoặc quản trị viên của trường. 
 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                      Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                      Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:          Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 

           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:           Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 

15. TRỄ HỌC THƯỜNG XUYÊN 
Học sinh không được đi học trễ thường xuyên. Nhiều lần trễ đến trường, lớp, hoặc sinh hoạt của trường, là vi phạm 
đoạn này. 

 
Các điều sau đây áp dụng cho tất cả các vụ đến trễ không có phép: 

 

Số lần đến trễ 
Biện pháp của trường cho mỗi lần* 

*Giao Thức Chuyên Cần Đi Học/Hậu Quả có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào 

1 - 2 Học sinh bị cảnh cáo.  Giáo viên có trách nhiệm liên lạc với cha mẹ. 

3 - 6 Học sinh bị 1 ngày cấm túc hoặc hậu quả tương đương. Bị đưa lên cố vấn, cố vấn có trách nhiệm 
liên lạc với cha mẹ.  

7 - 10 Học sinh bị viết giấy đưa ra kỷ luật và 1 ngày đình học trong-trường (ISS) hoặc hậu quả tương 

đương.  Trường sẽ thu xếp buổi hội thảo với học sinh/cha mẹ để ký hợp đồng chuyên cần đi học. 

11+ Học sinh bị viết giấy đưa ra kỷ luật và ISS hoặc hậu quả tương đương.  Liên lạc với cha mẹ và 

đưa ra kỷ luật và cố vấn lần thứ 2. Học sinh được lựa chọn giữa mười (10) ngày ISS, xếp vào 
trường/chương trình thay thế, hoặc hậu quả tương đương. 

GHI CHÚ:  Học sinh SẼ KHÔNG bị đình học ngoài trường nếu chỉ phạm lỗi v/v chuyên cần đi học. 

Nếu học sinh đi học trễ 10 phút mỗi ngày, sẽ cộng lại thành mất hơn 33 giờ học  tất cả. ~American 
Graduate  

 

16. HÀNH VI XẤU TRÊN XE BUS  
 

LƯU Ý:  Xem Kỳ Vọng Ứng Xử trên Xe Buýt/Quy Tắc tại Bến Xe Buýt/Ma Trận Xe Buýt (trang 51-53) 
 

Học sinh không được có những hành vi gồm có, nhưng không giới hạn ở, mọi hành vi phá rối hoặc phân tâm tài xế xe 

bus, hoặc tạo ra một tình hình nguy hiểm cho tài xế xe bus và/hoặc học sinh, hoặc gây trở ngại cho việc điều hành có 
trật tự của xe bus, hoặc tạo ra một tình hình nguy hiểm cho các xe đang chạy gần xe bus.  Các hành vi bị cấm trên xe 

bus cũng gồm có việc sử dụng mọi máy móc điện tử trong khi xe bus đang chạy, kể cả nhưng không giới hạn ở điện 
thoại di động, máy bíp, rađiô nghe thấy, máy chơi băng, máy chơi đĩa CD, hoặc những máy móc tương tự không có ống 
nghe; hoặc việc sử dụng bất cứ máy móc điện tử nào khác một cách có thể gây trở ngại cho thiết bị liên lạc của xe bus 
trường hoặc việc điều hành xe bus trường của tài xế.   Các hành vi bị cấm trên xe bus cũng gồm có việc sử dụng gương, 

tia laser, máy chụp hình có flash, hoặc mọi thứ ánh sáng hoặc đồ vật phản chiếu khác một cách có thể gây trở ngại cho 
việc điều hành xe bus trường của tài xế. Các vi phạm xảy ra liên quan đến xe bus trường và/hoặc các sự cố xảy ra trong 
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khi học sinh đang trên đường đến trường (trạm đậu xe bus/khu phố) hoặc đang từ trường trở về (trạm đậu xe bus/khu 
phố) có thể đưa đến sự can thiệp trực tiếp của trường. (Xin xem Bảng Lược Kê ở Trang 52) 

 

Theo O.C.G.A. 20-2-751.5, nếu học sinh bị phát hiện có hành vi bắt nạt, tấn công thân thể hoặc hành hung 

người khác trên xe buýt của trường, cần tổ chức một cuộc họp giữa phụ huynh/người giám hộ của học sinh và 

viên chức nhà trường để lập cam kết hành vi trên xe buýt của trường cho học sinh. Cam kết đó sẽ quy định về 

kỷ luật, hình phạt và hạn chế phù hợp với lứa tuổi, và có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở chỉ định chỗ ngồi 

riêng, sự tham gia liên tục của phụ huynh và đình chỉ đi xe buýt. 

 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚITIỂU HỌC: 
Tối thiểu:      Mức độ 1 – Hội thảo 
                      Mửc độ 2 – Chiến lược (Xem trang 53-54) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:      Mức độ 1 – Hội thảo 
                      Mửc độ 2 – Chiến lược (Xem trang 53-54) 
                      Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                      Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                      Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                      Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:          Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 

17. HÀNH VI NGOÀI CÁC GIỜ HỌC HOẶC NGOÀI TRƯỜNG HỌC 
 

Những điều sau đây áp dụng cho hành vi của học sinh bao gồm hành vi xảy ra ngoài giờ học; không phải tài sản và 

phương tiện đi lại của trường hoặc học khu; trong những ngày giảng dạy trực tuyến, cuối tuần, ngày lễ hoặc nghỉ học; 

và không sử dụng công nghệ, phần mềm và mạng do học khu sở hữu/cung cấp. 

 

A. Hành Vi Sai Trái Ngoài Trường Học 

Học sinh sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi ngoài trường học có thể dẫn đến việc học sinh bị buộc tội hình sự (hoặc 

có thể bị trừng phạt như tội hình sự nếu do người lớn thực hiện) và điều này khiến việc tiếp tục có mặt tại trường của 

học sinh có thể gây nguy hiểm tiềm ẩn cho người hoặc tài sản tại trường học hoặc làm gián đoạn quá trình giáo dục. 

B. Bắt nạt qua mạng 

Bắt nạt qua mạng áp dụng cho việc sử dụng liên lạc điện tử, cho dù hành vi điện tử đó có bắt nguồn từ tài sản của 
trường học hoặc thiết bị trường học hay không, nếu liên lạc điện tử: 

(1) hướng cụ thể vào học sinh hoặc nhân viên trường học; 

(2) có ý đồ nhằm mục đích đe dọa sự an toàn của những người được chỉ định hoặc làm gián đoạn đáng kể hoạt động có 

trật tự của trường học; và 

(3) gây ra nỗi sợ hãi duy lý về tổn hại đối với người hoặc tài sản của học sinh hoặc nhân viên nhà trường hoặc có khả 

năng thành công cao trong mục đích đó. 

 

Liên lạc điện tử bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc chuyển các dấu hiệu, tín hiệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh, dữ 

liệu hoặc thông tin tình báo thuộc bất kỳ bản chất nào được truyền toàn bộ hoặc một phần bằng hệ thống dây, vô tuyến, 

điện từ, ảnh điện tử hoặc ảnh quang học. 
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HẬU QUẢ ĐỐI VỚITIỂU HỌC: 
Tối thiểu:       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:            Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                        Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

GHI CHÚ:  Học sinh nào bị, hoặc có thể bị, buộc một tội đại hình hoặc đại hình chỉ định như quy định bởi 
luật O.C.G.A. § 15-11-63, mà đang định xin học/xin học lại vào trường, phải được đưa thẳng sang Sở An 

Toàn Trường Học và Quan Hệ Học Sinh, và bị chi phối bởi Giao Thức Xếp Lớp Học Sinh như mô tả ở trang 
60-61. 

 

18. ÐÁNH BẠC 
 

Học sinh không được có hành vi đánh bạc, gồm có nhưng không giới hạn ở, đánh cuộc tiền hoặc vật khác vào các trò chơi 
đánh bài, chơi xúc xắc, hoặc kết quả của các trận đấu hoặc sinh hoạt, và/hoặc mang giữ dụng cụ hoặc đồ nghề để đánh 

bạc. 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚITIỂU HỌC: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 

           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 

19. VI PHẠM LẶP ĐI LẶP LẠI/HÀNH VI XẤU THƯỜNG XUYÊN/ VI PHẠM THỬ THÁCH 
 

A. Vi Phạm Lặp Lại Nhiều Lần/Hành Vi Sai Trái Thường Xuyên 
Học sinh không được tham gia vào các hành vi gây ảnh hưởng hoặc gây rối lặp lại nhiều lần hoặc thường xuyên cho 

quá trình giáo dục, hoạt động có trật tự của trường học, các hoạt động của trường, xe buýt của trường, hoặc các 
hoạt động khác của trường học cấu thành sự vi phạm Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh – Sổ Tay về Quyền và 
Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách của Học Sinh.  Một “học sinh có vấn đề kỷ luật thường xuyên” được định 
nghĩa bởi pháp luật là một học sinh thể hiện một mô hình các đặc điểm hành vi gây cản trở quá trình học tập của 

các học sinh xung quanh mình và có khả năng tái diễn. Điều này có thể được chứng tỏ bằng việc vi phạm lặp lại 

nhiều lần Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh – Sổ Tay về Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách của 
Học Sinh, nhưng cũng có thể được thể hiện bằng các hành vi khác của học sinh. Trước khi học sinh có thể bị buộc 

tội vi phạm như vậy, học sinh phải được cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra và có ba giấy giới thiệu bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở một cố vấn trường học, nhân viên xã hội trường học, và/hoặc nhân viên nguồn lực phù hợp 

khác. Ngoài ra, phụ huynh/người giám hộ phải được liên hệ để thông báo về hành vi sai trái, có cơ hội quan sát con 
mình ở trường và được tạo cơ hội tham gia xây dựng kế hoạch sửa chữa kỷ luật học sinh.  

 
Khi học sinh được xác định có Vấn Đề Kỷ Luật Thường Xuyên:  

1. HIỆU TRƯỞNG sẽ thông báo cho phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ về vấn đề kỷ luật qua điện thoại VÀ 

bằng dịch vụ bưu điện được chứng nhận hoặc hạng nhất hoặc thư giao qua đêm theo luật định; VÀ 
2. Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được mời quan sát học sinh trong lớp học; VÀ 

3. Ít nhất một trong số các phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được yêu cầu tham dự một cuộc họp với hiệu trưởng 

hoặc người được chỉ định để đưa ra một kế hoạch hành động kỷ luật/cam kết sửa chữa; VÀ 

4. Trước khi học sinh có thể bị buộc tội vi phạm phần này, nhà trường phải ghi chép thêm rằng học sinh đã được 

cảnh báo về hậu quả có thể xảy ra đối với hành vi thường xuyên của mình, rằng một kế hoạch hành động kỷ luật 

và cam kết sửa chữa đã được thực hiện trước khi vi phạm (hoặc tài liệu thể hiện phụ huynh hoặc người giám hộ 
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không hợp tác trong quá trình này) và hỗ trợ cung cấp cho học sinh ít nhất ba giấy giới thiệu riêng biệt đến ba 

nguồn khác nhau: cố vấn trường học, nhân viên xã hội, cố vấn học tập, RTI/SST, Hỗ Trợ Hành Vi Tích Cực, Thực 

Hành Phục Hồi, GRIP, hoặc các biện pháp can thiệp khác trong kế hoạch hành vi của học sinh; VÀ 

5. Trước khi xảy ra bất kỳ vấn đề kỷ luật thường xuyên nào, học sinh được phép trở lại sau khi bị đình chỉ hoặc bị 

đuổi, trường học mà học sinh sẽ được nhận lại phải yêu cầu bằng cách gọi điện thoại hoặc thư qua đường bưu 

điện được chứng nhận có yêu cầu báo nhận hoặc thư qua đường bưu điện hạng nhất rằng có ít nhất một (1) 

phụ huynh hoặc người giám hộ lên lịch và tham dự một hội nghị với HIỆU TRƯỞNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ 

ĐỊNH để đưa ra một kế hoạch kỷ luật và sửa đổi hành vi/cam kết quản chế. Theo quyết định của HIỆU TRƯỞNG 

HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH, một giáo viên, cố vấn hoặc người khác có thể tham dự hội nghị. HIỆU TRƯỞNG 

sẽ ghi lại cuộc hội thảo này trong hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn của học sinh. Việc phụ huynh hoặc người giám hộ 

không tham dự hội nghị này cũng không cản trở việc học sinh được nhận lại vào trường 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:      Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 

                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 
B. Vi Phạm Thử Thách tại Trường Ðịa Phương và/hoặc trong Toàn Hệ Thống Trường Học 

Học sinh không được coi thường luật lệ của Hệ Thống và của trường địa phương trong khi đang bị đặt vào thử thách 

tại trường địa phương hoặc trong toàn Hệ Thống Trường Học. Nếu không tuân theo tất cả luật lệ của Hệ Thống và 
của trường địa phương, sẽ có thể bị đình học dài hạn hoặc đuổi học. 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC/TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 

           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:           Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 

20. VI PHẠM ÐẬU XE VÀ LƯU THÔNG 
 

Học sinh không được vi phạm các điều hướng dẫn về đậu xe và lưu thông nếu lái xe đi học. Học sinh nào muốn đậu xe 
trong phạm vi của trường phải mua một giấy phép đậu xe, trưng giấy nhãn dán trên xe, đậu ở chỗ được chỉ định, và tuân 

theo mọi điều lệ đậu xe và lưu thông của trường hoặc Hệ Thống Trường Học.  Ðậu xe không có giấy phép trong phạm vi 
của trường hoặc với giấy phép đã hết hạn, lái xe táo bạo hoặc bất cẩn trong hoặc gần phạm vi của trường  hoặc gần xe 

bus trường, hoặc không tuân theo mọi điều lệ đậu xe và lưu thông của trường hoặc Hệ Thống Trường Học, là vi phạm Bộ 
Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình. Giấy phép đậu xe 

phải được tái tục khi hết hạn.  

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:  
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 

           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 
GHI CHÚ:  Hình phạt có thể gồm rút lại giấy phép đậu xe hoặc kéo chiếc xe ra khỏi khu vực trường và học 

sinh phải chịu phí tổn. 
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21. LẢNG VẢNG HOẶC ÐI TRONG MỌI KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC KHÔNG ĐƯỢC PHÉP/XÂM NHẬP/PHÁ 
CỬA ĐỂ VÀO 
 

Học sinh sẽ không vào cơ sở của một trường khác với trường của mình, trừ khi được sự cho phép trước của quản lý trường 
học để được đến thăm, hoặc trừ khi trường đang tổ chức một chức năng liên quan đến trường học, chẳng hạn như hoạt 

động học tập hoặc thể thao.  Học sinh sẽ không vào hoặc ở lại bất kỳ trường học hoặc tòa nhà nào của học khu vào cuối 
tuần hoặc sau giờ học mà không có ủy quyền hoặc sự cho phép. 

 
GHI CHÚ:  Học sinh nào không chịu ra khỏi một phạm vi trường học, và/hoặc trở lại trong mọi phạm vi 

trường học sau khi đã được chỉ thị của nhân viên trường hoặc nhân viên công lực là phải ra khỏi trường, học 
sinh sẽ vi phạm đoạn này và sự việc có thể được trao cho nhân viên công lực.  

HẬU QUẢ ĐỐI VỚITIỂU HỌC: 
Tối thiểu:      Mức độ 1 – Hội thảo 
                       Mửc độ 2 – Chiến lược (Xem trang 53-54) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:            Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 

22. CHO THÔNG TIN THẤT THIỆT 
 
Học sinh không được cho thông tin thất thiệt gồm có, nhưng không giới hạn ở, mạo sửa các hồ sơ học, giả mạo chữ ký, 

tạo ra hoặc đưa ra những tuyên bố thất thiệt cho thầy giáo, quản trị viên hoặc nhân viên khác của Hệ Thống Trường Học,  

gian lận, hối lộ, hoặc dùng ID hay password vi tính không được phép.  Học sinh bị cấm không được  mạo sửa, nói 
sai, bỏ sót hoặc báo cáo sai lầm những tin tức cho các giới chức trách pháp luật, thầy giáo, quản trị viên 

hoặc nhân viên khác của Hệ Thống Trường Học liên  quan đến các trường hợp cáo buộc hành vi sai trái của 
giáo viên, quản trị viên, hoặc nhân viên khác của Hệ Thống Trường Học. 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚITIỂU HỌC: 
Tối thiểu:      Mức độ 1 – Hội thảo 
                       Mửc độ 2 – Chiến lược (Xem trang 53-54) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:            Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Cấp 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 
                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 

23. HÀNH VI SAI TRÁI VỀ TÌNH DỤC/QUẤY RỐI TÌNH DỤC/BẠO HÀNH TÌNH DỤC NÓI CHUNG 
 

Học sinh không được có hành vi tiếp xúc thân thể thiếu đứng đắn. Ðiều này nghiêm cấm hành vi giới tính giữa hai hoặc 
nhiều học sinh và giữa học sinh và nhân viên của Hệ Thống Trường Học hoặc những khách đến thăm trong phạm vi 
trường hoặc tại mọi sinh hoạt hoặc sự vụ của trường, gồm có, nhưng không giới hạn ở,  tiếp xúc giới tính đồng lòng, tiếp 
xúc giới tính không đồng lòng, bạo hành giới tính, những lời đề nghị hoặc bình phẩm giới tính gây khó chịu, yêu cầu những 

ân huệ giới tính, và/hoặc phô bày không đứng đắn. 
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Các báo cáo hoặc phàn nàn về quấy rối tình dục theo Tiêu Đề IX phải được báo cáo ngay cho hiệu trưởng hoặc điều phối 
viên Tiêu Đề IX theo JCAC Chính Sách của Học Khu. Thông tin bổ sung về các liên hệ và báo cáo về Tiêu Đề IX của Học 

Khu, các thủ tục về công tác điều tra và khiếu nại chính thức có thể được tìm thấy tại: 
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ và bằng cách gửi email tới địa chỉ 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org. 

 
A. Hành Vi Sai Trái về Tình Dục Nói Chung  

Học sinh không được tự nguyện tham gia vào bất kỳ hình thức hoạt động tình dục nào, phơi bày bộ phận kín đáo của 
cơ thể, tham gia vào bất kỳ màn phô bày không phù hợp nào về tình cảm, hành vi dâm dục (ví dụ như “moon”), v.v. 

 
B. Quấy Rối Tình Dục  

Học sinh không được tham gia vào bất kỳ nhận xét tình dục hoặc nhận xét không mong muốn nào hướng tới hoặc 

không hướng tới cá nhân, những lời ve vãn liên quan đến thể xác, đề nghị làm tình hoặc vi phạm Chính Sách Quấy 

Rối Tình Dục của Học Khu. 

 

Các báo cáo hoặc phàn nàn về quấy rối tình dục theo Tiêu Đề IX phải được báo cáo ngay cho hiệu trưởng hoặc điều 

phối viên Tiêu Đề IX theo JCAC Chính Sách của Học Khu.  Thông tin bổ sung về các liên hệ và báo cáo về Tiêu Đề 

IX của Học Khu, các thủ tục về công tác điều tra và khiếu nại chính thức có thể được tìm thấy tại: 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/ và bằng cách gửi email tới địa chỉ 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org. 

 

C. Bạo Hành hoặc Xâm Hại Tình Dục 

Học sinh sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi không đứng đắn nào bao gồm nhưng, không giới hạn ở hiếp dâm, 

cưỡng hiếp theo luật định, mơn trớn, lạm dụng tình dục trẻ em, hành vi dâm ô, tiếp xúc thân thể với các bộ phận 

kín đáo của cơ thể người khác mà không có sự đồng ý của người đó hoặc các vi phạm khác được nêu trong luật 

Georgia, Chương 16, Tiêu Đề 6. 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC: 
Tối thiểu:       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
Tối đa:            Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu: Mửc độ 2 – Chiến Lược (xem trang 54-55) 

                       Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
                       Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 
                       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:           Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 

 

24. VI PHẠM THẺ CĂN CƯỚC HỌC SINH 
 
Học sinh sẽ không được hiện diện trên đất đai của trường hay tham dự mọi sự vụ của trường nếu không mang căn cước 

học sinh hợp lệ. Nếu trường địa phương bắt buộc, học sinh trung học cấp II Quận DeKalb phải mang thẻ căn cước trong 
khi ở trong phạm vi trường học và tại mọi sự vụ của trường.  Một người bị nghi không phải là học sinh và không mang 

thẻ căn cước sẽ được yêu cầu ra khỏi phạm vi nhà trường, với sự trợ giúp của cảnh sát nếu cần.  Học sinh nào không 
mang thẻ căn cước là vi phạm đoạn này. Học sinh phải trả tiền nếu cần thay thế thẻ căn cước. 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚITIỂU HỌC: 
Tối thiểu:       Mức độ 1 – Hội thảo 
                       Mửc độ 2 – Chiến lược (Xem trang 53-54) 
Tối đa:            Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:      Mức độ 1 – Hội thảo 
                      Mửc độ 2 – Chiến lược (Xem trang 53-54) 

          Mửc độ 3 – Đình học Trong-Trường 1-3 ngày 
          Mửc độ 4 -  Đình học 1-5 ngày 

Tối đa:           Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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25. VI PHẠM QUY ÐỊNH TRANG PHỤC HỌC SINH 
 

Học sinh sẽ không ăn mặc không phù hợp hoặc mặc trang phục trông giống bất hợp pháp (ví dụ như áo khoác chống đạn, 

v.v.) trong khu vực trường học hoặc tại các sự kiện của trường.  TẤT CẢ học sinh phải ăn mặc phù hợp và tuân thủ quy 
tắc về trang phục của học sinh ở trang 80 của sổ tay này và bất kỳ yêu cầu bổ sung nào được liệt kê trong quy định 

trường học địa phương. 
 

Các điều sau đây áp dụng cho TẤT CẢ các vi phạm quy định trang phục học sinh: 
 

Số lần vi phạm Biện pháp của trường 

Lần thứ nhất 
Khiển trách bằng lời, liên lạc cha mẹ và đình học trong- trường 
(ISS) cho đến cuối ngày hoặc khi đã sửa sai vi phạm 

Lần thứ hai Bắt buộc hội thảo với cha mẹ và hai (2) ngày ISS. 

Lần thứ ba 

Liên lạc cha mẹ, có thể đến mười (10) ngày ISS, thử thách tại địa 
phương và/hoặc cha mẹ đến dự các lớp học với học sinh thay vì 

ISS.  Vi phạm thường xuyên điều mong đợi này sẽ bị buộc vào tội 
số 19A – Nhiều Lần Vi Phạm các Ðiều Lệ Trường – và có thể bị 

đưa sang một môi trường thay thế sau khi bị xét thấy có vi phạm 
bởi ưu thế bằng chứng tại cuộc thẩm vấn đúng thủ tục của Hệ 

Thống Trường Học. 

 

26. HÀNH ĐỘNG KHÔNG AN TOÀN 
 
Học sinh sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có khả năng gây nguy hiểm hoặc tổn hại về thể chất cho bản thân 

hoặc cho người khác, bao gồm xuống xe buýt trường học khi xe đang chạy, xuống xe buýt trường học bằng lối thoát hiểm 
(khi không có trường hợp khẩn cấp), cố gắng tránh viên chức nhà trường bằng cách chạy qua bãi đậu xe hoặc bất kỳ khu 

vực giao thông nào, trèo lên nóc các tòa nhà, ở trong khu vực đang xây dựng, phòng lò hơi, gác mái hoặc trục thang máy, 

bất kỳ cú đấm kiểu đo ván nào vào một nạn nhân không nghi ngờ, hoặc bất kỳ hành động nào có khả năng gây 
tổn thương về thể chất cho bản thân hoặc người khác.  Quy tắc này sẽ chỉ áp dụng khi hành vi không an toàn không đáp 

ứng các tiêu chuẩn của bất kỳ hành vi vi phạm nào khác. 
 

HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC/TRUNG HỌC CƠ SỞ/TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG: 
Tối thiểu:       Mửc độ 5 -  Đình học 6-10 ngày có hợp đồng 
                       Mửc độ 6 – Đình học dài hạn 
Tối đa:            Mửc độ 7 – Đuổi học 
Phải thi hành 10 ngày đình học bắt buộc và có buổi thẩm vấn đúng thủ tục 
cho Mức độ 6-7 
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Kỳ Vọng Ứng Xử trên Xe Buýt Chuyên Chở Học Sinh của DeKalb County School District 

XE BUÝT GIỮ AN TOÀN CÓ TRÁCH NHIỆM THỂ HIỆN SỰ TÔN TRỌNG 

Chờ Xe Buýt 

 

Đứng trên vỉa hè 

 

Quan sát giao thông cẩn thận 

 

Chờ chỉ dẫn của Người Lái Xe 

Đến sớm 10 phút 

 

Xếp hàng ngay ngắn 

 

Chờ đợi một cách yên lặng và có 

trật tự 

Không vung tay, vung chân, cất 

các đồ vật cẩn thận và không để 
vướng lối đi 

 

Tránh xa khu đất cấm 

Lên Xe Buýt 

 

Để xe buýt dừng hẳn 

 

Lên xe một cách có trật tự 

Nắm tay vịn 

Ổn định chỗ ngồi nhanh chóng và 

dịch sang bên 

 

Ngồi yên tại chỗ 

Chào hỏi người lái xe buýt 

 

Tôn trọng những người khác và 

tài sản của họ 

 

Nói chuyện ở mức âm lượng bình 

thường 

Đi Xe Buýt 

 

Luôn ngồi yên tại chỗ 

 

Không chắn lối đi và lối thoát 

hiểm 

Giữ người và đồ vật trong xe 

 

Giữ yên lặng tại đường giao 

cắt đường sắt 

Cất đồ ăn đồ uống trong túi của 

quý vị 

Giữ cho xe buýt sạch sẽ 

 

Làm theo chỉ dẫn của Người Lái Xe 

 

Thực hành ứng xử một cách có 

trật tự 

Không vung tay, vung chân, cất 

các đồ vật cẩn thận và không để 

vướng lối đi 

 

Xin phép trước khi mở cửa sổ 

 

Nói ngôn ngữ và chủ đề phù hợp 

Xuống Xe Buýt 

 

Ngồi yên tại chỗ cho đến khi 

xe buýt dừng 

 

Xuống xe buýt một cách có trật 

tự 

Đi qua trước đầu xe buýt 

 

Nắm tay vịn 

Xuống tại bến xe buýt được chỉ 

định của quý vị 

 

Mang theo đồ đạc cá nhân của 

quý vị 

Rời bến xe buýt một cách có trật 

tự 

Giữ khoảng cách một cánh tay 

giữa quý vị và người đi trước 

Nói chuyện ở mức âm lượng bình 

thường 

Sơ Tán Xe 

Buýt 

 

Giữ yên lặng 

 

Lắng nghe chỉ dẫn từ Người Lái 
Xe 

 

Để lại đồ đạc cá nhân trên xe 

buýt 

Làm theo chỉ dẫn của Người Lái Xe 

Giúp đỡ người khác nếu được 

Xuống xe nhanh chóng và an 

toàn 
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Học sinh được mong đợi tuân theo các điều lệ sau đây về sự an toàn và phép lịch sự trên xe bus và tại chỗ dừng xe bus.  
 

TẠI TRẠM DỪNG XE BUS 

 Đến chỗ dừng chỉ định mười (10) phút trước khi xe đến 

 Đứng trên vỉa hè hoặc cạnh lề đường  

 Đứng ra ngoài đất của tư nhân 

 Đừng đứng ở phần đường dành cho xe cộ 

 Tôn trọng và để ý xe lưu thông 

 Đợi một cách yên lặng và trật tự 

 

KHI XE BUS ĐẾN 

 Để xe bus dừng lại hoàn toàn 

 Lên xe một cách yên lặng và trật tự 

 

TRÊN XE BUS 

 Luôn luôn ngồi cho đến khi cần xuống xe 

 Giữ im lặng khi đi qua đường xe lửa 

 Hợp tác với tài xế và giữ hạnh kiểm trật tự 

 Không được bắt nạt, hành hạ hoặc uy hiếp học sinh khác 

 Không được phát ngôn phạm thánh hoặc hành động thô tục 

 Không được hút thuốc 

 Không được ăn uống 

 Không được phá hại 

 Không thò phần thân thể nào ra ngoài xe 

 Không nghe rađiô, băng, hoặc máy thính thị điện tử mà không đeo ống nghe 

 Không dùng điện thoại di động bất cứ lúc nào 

 Không mang theo con vật sống 

 Không có đồ vật gì không an toàn hoặc vũ khí 

 Không ném đồ gì ra khỏi xe hoặc trên xe 
 

RA KHỎI XE BUS 

 Phải ngồi cho đến khi xe bus dừng lại hoàn toàn 

 Ra khỏi xe một cách trật tự 

 Ra khỏi xe tại chỗ dừng chỉ định của mình 

 Sang đường trước mũi xe bus 

 Đi khỏi chỗ dừng xe bus một cách trật tự 

 

 
Các vi phạm xảy ra liên quan đến xe bus và/hoặc các sự cố xảy ra trong khi học sinh đang trên đường đến trường hoặc 

từ trường trở về, dù là tại chỗ dừng xe bus hay trong khu phố chung quanh, có thể đưa đến sự can thiệp trực tiếp của 

trường. (Xem Bảng Kê Cho Xe Bus sau đây) 
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MA TRẬN THAM CHIẾU XE BUÝT CHO TẤT CẢ HỌC SINH CẤP 
HÀNH VI SAI TRÁI HOẶC VI PHẠM LUẬT 

LỆ XE BUS 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Lần 4 và 
sau đó 

Gây trễ cho lịch trình xe bus Mức 1 (Tất Cả) Mức 2 (Tất Cả) Mức 3 (Tất Cả) Mức 4 (Tất Cả) 

Không ngồi trong ghế Mức 1 (Tất Cả) Mức 2 (Tất Cả) Mức 3 (Tất Cả) Mức 4 (Tất Cả) 

Nghe rađiô, băng, CD, IPOD, MP3 không dùng ống 
nghe tai 

Mức 1 (Tất Cả) Mức 2 (Tất Cả) Mức 3 (Tất Cả) Mức 4 (Tất Cả) 

Phá rối xe bus (Quá ồn ào) Mức 1 (Tất Cả) Mức 2 (Tất Cả) Mức 3 (Tất Cả) Mức 4 (Tất Cả) 

Dùng ngôn ngữ xấu (Chửi thề, gọi tên xấu cho học sinh 
hoặc người lớn) 

Mức 1 (Tất Cả) Mức 2 (Tất Cả) Mức 3 (Tất Cả) Mức 4 (Tất Cả) 

Bắt nạt/Hành hạ/Uy hiếp người mới  Mức 2 (Tất Cả) Mức 3 (Tất Cả) 
Trường Khác* 
(MS/HS) 

Trường Khác* 
(MS/HS) 

Đánh học sinh khác Mức 2 (Tất Cả) Mức 3 (Tất Cả) Mức 4 (Tất Cả) Mức 5 (Tất Cả) 

Ném đồ trong xe bus Mức 2 (Tất Cả) Mức 3 (Tất Cả) Mức 4 (Tất Cả) Mức 4 (Tất Cả) 

Ném đồ ra ngoài cửa sổ xe bus (Không gây thiệt hại 
cho tài sản) 

Mức 2 (Tất Cả) Mức 3 (Tất Cả) Mức 4 (Tất Cả) Mức 4 (Tất Cả) 

Phá hại 
(Gồm phá hại gây ra bởi ném đồ ra khỏi xe bus) Thiệt hại 
dưới $100 

Mức 4 (Tất Cả) 
Thiệt hại dưới 
$100 

Mức 5 (Tất Cả) 
Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Ẩu đả (KHU VỰC CẤM ẨU ĐẢ) 
Mức 4 (ES) 
Mức 5 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Vi phạm chính sách về rượu, thuốc/ma tuý (Mang 
giữ/dùng) 

Mức 5 (Tất Cả) 
Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Vi phạm chính sách về rượu, thuốc/ma tuý (Phân 
phát) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Phá hại 
(Gồm phá hại gây ra bởi ném đồ ra khỏi xe bus) Thiệt hại 
trên $100 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 
Thiệt hại trên 
$100 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Ra bằng cửa khẩn cấp trong khi xe chạy 
Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Tấn công 
Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Tấn công tập thể (Tấn công thân thể bởi 2 hoặc nhiều 
học sinh cùng hành động chung)  

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Khích động bạo loạn/náo loạn 
Mức 5 (ES) 

Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 

Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 

Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 

Mức 6 (MH) 

Mang giữ vũ khí không phải súng 
Mức 5 (ES) 
Mức 6 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 7 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 7 (MH) 

Mức 5 (ES) 
Mức 7 (MH) 

Mang giữ súng 
Đuổi Học 
(Tất Cả) 

Đuổi Học 
(Tất Cả) 

Đuổi Học 
(Tất Cả) 

Đuổi Học 
(Tất Cả) 

 
*O.C.G.A. § 20-2-751.4 

Hậu quả cho các Mức độ 1, 2, 3, & 4 là riêng cho xe bus và không gồm có đình học. 
Hậu quả cho các Mức độ  5, 6 & 7 phải có đình chỉ đi xe bus và đình học. 

(ES)-Chỉ Dành Cho Học Sinh Tiểu Học, (MH) Học Sinh Trung Học Cơ Sở và Phổ Thông, (Tất Cả)-Học Sinh Tiểu Học, Trung 

Học Cơ Sở và Phổ Thông, 
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GIẢI THÍCH CÁC SÁCH LƯỢC HẠNH KIỂM, BIỆN PHÁP KỶ LUẬT, VÀ HẬU QUẢ 
 

Hậu Quả Do Trường Khởi Đầu 

Mỗi trường có trách nhiệm tuân theo Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh và Cẩm Nang Phát Triển 
Tính Tình  và áp dụng các mức độ hậu quả và can thiệp thích hợp. 

 

Mức độ 1 Hội thảo: Quản trị viên và/hoặc thầy giáo liên lạc với cha mẹ hoặc cố vấn của học sinh bằng điện thoại, 
email, nốt viết tay, hoặc mặt giáp mặt về điều quan tâm kỷ luật 

 
Nhân viên có thể tiến hành một cuộc hội thảo bằng cách kết hợp bất cứ các bên nào dưới đây: 
Thầy giáo/Học sinh 

Thầy giáo/Cha mẹ 
Thầy giáo/Cố vấn  

Thầy giáo/Học sinh/Quản trị viên 
Thầy giáo/Học sinh/Cố vấn/Cha mẹ 

Quản trị viên/Học sinh 
Quản trị viên/Cha mẹ 

Hội thảo điện thoại với Quản trị viên/Cha mẹ 

Hội thảo điện thoại với Thầy giáo/Cha mẹ 
Những bên khác tuỳ nhu cầu 
 

Mức độ 2 Sách lược: TẤT CẢ các sách lược nên thích nghi theo tuổi và riêng cho từng hành vi. 
Xây dựng những liên hệ hỗ trợ thành đạt về học vấn 
Thảo luận về các yêu cầu; Duyệt lại các thủ tục và yêu cầu của lớp học 

Nhìn vào mắt 

Sự gần gũi; Mức độ giám sát cao 
Cảnh cáo bằng lời; Dạy trước các yêu cầu 

Tư vấn 
Tham khảo với cố vấn/chuyên viên tâm lý học/quản lý vụ việc của nhóm/trường thuộc cấp lớp cho các học sinh có khuyết tật để 

thỉnh ý về quản lý hạnh kiểm của lớp hoặc cá nhân 
Các tập tục để khôi phục 

Dạy những hạnh kiểm lợi xã hội; và Dùng một nơi an toàn cho học sinh rút về để giúp tự điều hành mình 
 

Mức độ 3 Sách lược: TẤT CẢ các sách lược nên thích nghi theo tuổi và riêng cho từng hành vi. 
*Các chương trình có thể khả dụng căn cứ trên các huấn lệnh về ngân sách của Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb. 

Hợp Đồng Hạnh Kiểm Có 
Mục Tiêu 

Một hợp đồng hoặc kế hoạch viết ra cho học sinh, với những mục đích, mục tiêu và kết quả cho 
học sinh phát triển kỹ năng cần thiết để đáp ứng mối quan tâm về hạnh kiểm được nói lên. 

Cấm túc Giữ học sinh lại vì lý do kỷ luật trước hoặc sau giờ học (kể cả thứ Bảy) 

Can thiệp trong-trường
  

Có thể gồm, nhưng không giới hạn ở, đi học ngày thứ Bảy, giao bài vở làm, viết bài luận về 
hạnh kiểm, hoặc hạn chế chuyên chở 

Hợp Đồng Thử thách Văn kiện liệt kê các biện pháp cần áp dụng để cải thiện hạnh kiểm và mô tả sự yểm 
trợ của nhân viên trường và/hoặc cha mẹ/người giám hộ, ngày tháng hợp đồng sẽ 
được duyệt lại, và phải có học sinh và cha mẹ/người giám hộ ký tên 

Tạm cấm Một khu chỉ định trong trường để đưa các học sinh phá rối trong lớp hoặc đến lớp trễ giờ, cho 
phần còn lại của tiết học có phạm lỗi 

Hoà giải Đưa sang cho hoà giải xung đột 

Tư Vấn Một người lớn hoặc học sinh được sự đồng ý, để thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn, và giúp đỡ 

cho một học sinh cần có một người gương mẫu tốt đẹp. 

Thư Cảnh Cáo Về Kỷ Luật 
Gửi Cha Mẹ  

Biên bản hành động sai trái kỷ luật với một thời kỳ ấn định phải hạnh kiểm tốt để khỏi bị đình 
học 

Báo Cáo Tiến Bộ Một bản báo cáo tiến bộ hoặc tờ giao nhiệm vụ, để cho học sinh và cha mẹ có cơ hội theo dõi 
tiến bộ của học sinh về học vấn và hạnh kiểm trong mỗi lớp học của nó trong một thời gian nhất 
định 

Chuyển đưa Đưa sang Cố Vấn của trường, Toán Yểm Trợ Học Sinh, Dịch Vụ Yểm Trợ Học Sinh, Trợ Tá Xã 
Hội của trường, Duyệt Xét IEP, Nhân Viên Kiểm Soát Có Mặt, hoặc nhân viên thích hợp khác  

Hạn chế sinh hoạt Không được tham gia các sinh hoạt của trường và sự vụ ngoại khoá hoặc sử dụng các khu vực 
chung hoặc các phần khác của trường 
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Tập Tục Để Khôi Phục Một quá trình có cấu trúc được một người điều dẫn có huấn luyện, trong đó các bên trong một 
sự cố xem xét ảnh hưởng cố tình hoặc vô tình của hành động của họ và quyết định những 
phương thức giữa người với nhau để sửa chữa thiệt hại và khôi phục quan hệ 

Theo Sát Cha mẹ/người giám hộ đến dự lớp học với con mình ở trường trong một thời gian thoả thuận 
trong ngày học 

Họp nhân viên Buổi họp các nhân viên trường và có thể những người khác để xét hành vi của học sinh và đưa 
khuyến cáo 

Giáo Dục về Lạm Dụng Chất 
Gây Nghiện & Giải Quyết 
Xung Đột 

Yêu cầu tham gia vào *Chương Trình GRIP (Phát Triển Có Trách Nhiệm, Tăng Cường 
Khả Năng) 

Đứng ra ngoài Tạm thời không cho một học sinh tham gia lớp học 
 

SÁCH LƯỢC BỔ TÚC – TRƯỜNG XÉT ĐỊNH SỬ DỤNG 
 

Ghi chép việc vặt (Thầy giáo ghi chép) 
Đưa sang các Cộng Đồng trong Trường 

Hộ tống về lớp và từ lớp/Đổi lớp 
Hạn chế đi lại (Có giám sát) 

Đổi chỗ học sinh trong lớp/trên xe bus 

Cha mẹ viếng trường học và theo dõi học sinh 
Cha mẹ đi với học sinh đến chỗ đậu xe bus 

Đưa sang y tá của trường 
Đổi thời biểu học 

Sửa đổi ngày học* 

Tái xét Kế Hoạch IEP/Đoạn 504 để sửa đổi thêm 
Khảo nghiệm 

Danh sách kiểm tra hạnh kiểm 
Tư vấn 

Hợp đồng hạnh kiểm cá nhân 
Giáo vấn 

Thử thách 

Đưa sang chuyên viên tâm lý học của trường 
Duyệt xét để có thể xếp vào Giáo Dục Đặc Biệt 

Duyệt xét để có thể xếp vào Kế Hoạch 504 
Kèm cặp học 

Văn thư giao vào biện pháp kỷ luật 

Nhờ đến một cơ quan bên ngoài (Do cha mẹ khởi đầu) 
 

*Chỉ dùng khi nào đã chứng tỏ tận dụng hết các hỗ trợ can thiệp bằng Tầng 3, đã được cung cấp và ghi nhận 
trung thực, hoặc đã lập ra một IEP hoặc kế hoạch 504 và nói rõ rằng đây là một sự dàn xếp được đồng ý. 

 

HẬU QUẢ DO TRƯỜNG KHỞI ĐẦU 
 

GHI CHÚ: Đình học có thể gồm có đình học trong-trường, ngoài-trường hoặc đình đi xe bus, tuỳ theo quản trị viên 
trường xét thấy thích hợp. 

 

Mức độ 3: Đình học Trong-Trường (1-3 ngày): Đình học do trường khởi đầu 
 

Mức độ 4: Đình học 1-5 ngày: Đình học do trường khởi đầu 
 

Mức độ 5: Đình học 6-10 ngày (có hợp đồng): Đình học do trường khởi đầu với Hợp Đồng Hạnh Kiểm Có 

Mục Tiêu 
 

Mức độ 6: Đình học dài hạn/Phải có cuộc thẩm vấn đúng thủ tục của Hệ Thống Trường Học 
 

Mức độ 7: Đuổi học/Phải có cuộc thẩm vấn đúng thủ tục của Hệ Thống Trường Học 
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ĐỊNH NGHĨA CÁC LOẠI BIỆN PHÁP KỶ LUẬT 
 

ÐÌNH HỌC TRONG-TRƯỜNG 
“Ðình học trong-trường” có nghĩa là rút học sinh ra khỏi các lớp học bình thường và chỉ định vào một khung cảnh đình học trong-
trường tại trường địa phương. Các thầy giáo của học sinh gửi bài vở của lớp đến nơi đình học trong-trường.  Học sinh không 

được phép dự hay tham gia các sinh hoạt ngoại khoá trong khi bị đình học trong-trường.   

 
Giáo viên có thể yêu cầu cho một học sinh đã bị đưa vào đình học trong-trường được phép dự lớp học của họ (ví dụ như phòng 

thí nghiệm).  Chỉ có thể chấp thuận điều yêu cầu này trong những trường hợp một lớp học quá quan trọng không thể để mất, 
hoặc lớp học đó  không thể được học bù lại sau này.  Quyết định cuối cùng thuộc về hiệu trưởng.   

 
Ðối với những vi phạm nhẹ, thay vì đình học trong-trường và nếu học sinh hoặc cha mẹ yêu cầu, học sinh có thể được lựa chọn 

làm dịch vụ trong trường (như  là nhặt rác trong khuôn viên trường, dọn sạch các bàn ăn, v.v.), miễn là dịch vụ trong trường 
thích hợp với tuổi, được giám sát, và không gồm có dọn buồng vệ sinh. 
 

ÐÌNH HỌC NGOÀI-TRƯỜNG 
“Ðình học ngắn hạn” có nghĩa là không cho học sinh đến trường (hoặc đi xe bus) từ một đến mười ngày học, như áp đặt bởi 

quản trị viên trường. 
 

Bài vở học bị mất trong khi đình học từ 1 đến 3 ngày có thể được học và làm bù khi học sinh trở lại trường.  Nếu bị đình học 4-
10 ngày học, cha mẹ/người giám hộ có thể yêu cầu được giao bài vở và đến trường lãnh bài vở trong các giờ học.  

 

“Đình Chỉ Dài Hạn” nghĩa là đuổi học sinh khỏi trường (hoặc xe buýt của trường) trong nhiều hơn mười ngày học nhưng không 
lâu hơn kỳ học hiện tại.  Cần một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu để áp dụng biện pháp đình chỉ dài hạn.  

Một học sinh bị đình chỉ dài hạn mà không được giới thiệu đến một trường thay thế có thể không nhận bài tập về nhà, học bù, 
hoặc làm bài kiểm tra học kỳ trừ khi được Nhân Viên Điều Trần, Tổng Giám Đốc/Người Chỉ Định hoặc Hội Đồng Giáo Dục cho 

phép làm như vậy. Học sinh bị đình chỉ dài hạn không được phép vào địa phận của trường và không được tham gia vào bất kỳ 
hoạt động nào của trường hoặc các chức năng của trường. 

 
Trong một vài trường hợp (tối đa một lần cho mỗi học sinh, mỗi niên học), hiệu trưởng có thể dời lại việc đình học một học sinh 

nếu sự vi phạm xảy ra vào một lúc trọng yếu trong năm học (ví dụ, ngay trước các bài thi mãn học kỳ).  Trường hợp này 

không áp dụng cho các vụ vi phạm luật tiểu bang hoặc liên bang hoặc có liên quan đến vũ khí, bạo hành, hoặc thuốc/ma tuý. 
 

ÐUỔI HỌC 
“Đuổi Học” nghĩa là đuổi học sinh khỏi trường (hoặc xe buýt trường) trong một khoảng thời gian cụ thể lâu hơn kỳ học hiện tại. 

Cần một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu để áp dụng hình phạt đuổi học.  Trong thời gian bị đuổi học, học 
sinh có thể được phép hoặc không được phép theo học một trường thay thế hoặc trường học trực tuyến. 
 

TRƯỜNG HỌC THAY THẾ (ALTERNATIVE SCHOOL) 
Học sinh nào đã bị rút ra khỏi trường học địa phương trên mười (10) ngày học có thể được phép học tại một trường thay thế để 

được dạy học, yểm trợ học vấn, và tư vấn.  Trường thay thế cho phép học sinh dự những lớp học vấn khiến cho học sinh có thể 
theo kịp các đòi hỏi về tín chỉ học để tốt nghiệp.  Học sinh phải tham dự và học xong mỹ mãn phần học thay thế được 

giao và không được phép trở lại trường địa phương của mình hoặc bất cứ trường nào khác, hoặc tham dự sinh hoạt 
ngoại khoá nào, trong khi theo học ở một trường thay thế vì lý do bị đình học dài hạn hoặc đuổi học. 

 
Học sinh không được phép rút ra khỏi/rời bỏ Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb hầu trốn tránh bị xếp vào một trường thay thế. 

Học sinh nào được xếp vào một trường thay thế phải dự học và học xong mỹ mãn chương trình đó trước khi trở lại trường địa 

phương chỉ định. Học sinh nào ra khỏi Hệ Thống Trường Học và sau đó trở lại sẽ tự động được xếp vào một trường thay thế để 
hoàn tất sự xếp đặt nguyên thuỷ, trừ khi học sinh đã được đăng ký trong một khung cảnh thay thế tương đương đã được Tổng 

Quản Đốc hoặc Người Chỉ Định chấp thuận. Học sinh cũng có thể được phép trở lại trường cũ bằng quyết định của viên chức 
thẩm vấn cho nhận học trở lại sớm. 
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THỬ THÁCH 
“Thử thách” có nghĩa là học sinh bị đặt vào một thời kỳ thử nghiệm trong đó học sinh cần phải duy trì hạnh kiểm tốt. Học 
sinh nào, do ưu thế của bằng chứng, bị xét thấy vi phạm một số  điều nhất định có thể bị đặt vào thử thách bởi một quản 

trị viên trường, Viên Chức Thẩm Vấn, Uỷ Ban Tái Xét Biện Pháp Kỷ Luật, hoặc Hội Ðồng Giáo Dục.  Vi phạm điều lệ của 
trường địa phương hoặc của Hệ Thống Trường Học trong khi đang ở tình trạng thử thách có thể đưa đến biện pháp kỷ luật 

thêm nữa, kể cả có thể bị đưa ra thẩm vấn đúng thủ tục của Hệ Thống. Một học sinh bị đặt vào thử thách trong toàn Hệ 

Thống có thể bị lãnh thêm biện pháp kỷ luật lên đến đuổi học. 
 

HẠN CHẾ SINH HOẠT TRONG TRƯỜNG 
Học sinh bị đình chỉ hoặc đuổi học sẽ không được phép tham gia vào bất kỳ hoạt động nào do trường học tài trợ, bao gồm 

cả hoạt động vũ hội hoặc bài tập tốt nghiệp nếu những hoạt động này xảy ra trong thời gian bị đình chỉ hoặc đuổi học.   Phụ 
huynh hoặc người giám hộ, có lý do chính đáng, có thể kiến nghị với hiệu trưởng nhà trường cho phép học sinh tham gia vào 

các hoạt động do trường học tài trợ. Nếu hiệu trưởng từ chối cho phép, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể kháng cáo lên 

Tổng Giám Đốc Khu Vực thích hợp để nhận quyết định cuối cùng. 
 

LÀM CÔNG CỤ 
Căn cứ trên ưu thế của bằng chứng, một học sinh có thể bị xét thấy làm công cụ cho một vụ vi phạm Bộ Kỷ Luật Học Sinh 
– Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình nếu học sinh đó trợ giúp, hoạch định, tham 
gia, khuyên bảo, kích động, cố vấn, và/hoặc khuyến khích người khác vi phạm Bộ Kỷ Luật Học Sinh.  Học sinh làm công cụ 

cũng phải chịu cùng những hình phạt giống như các học sinh tích cực tham gia vào các vi phạm đó. 

 

TỰ VỆ 
Việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực của học sinh có thể được biện minh khi nào và ở mức độ mà học sinh đó tin 

tưởng một cách hợp lý rằng sự đe dọa hoặc dùng vũ lực đó là cần thiết để bảo vệ bản thân hoặc người thứ ba trước việc 

người khác sắp sử dụng vũ lực trái pháp luật. O.C.G.A. §16-3-21. Việc sử dụng vũ lực thực tế/đe dọa như vậy có thể 

không hợp lý trong trường hợp nhân viên của Học Khu có mặt ngay tại khu vực để can thiệp. Tuy nhiên, học sinh không 

được sử dụng vũ lực nhiều hơn mức cần thiết một cách hợp lý trong các tình huống. Hành động tự vệ không được coi là 

biện pháp phòng vệ khi mà việc sử dụng vũ lực tiếp tục sau sự can thiệp của nhân viên. Khi học sinh nói rằng đó là tự vệ 
thì trách nhiệm của học sinh là phải chứng minh đó là hành động tự vệ. Nếu hành động tự vệ được chấp nhận như một 

lời biện minh hợp lệ trong các tình huống, học sinh được coi là không vi phạm bởi có sự nổi trội hơn về bằng chứng và 

không có kỷ luật nào được áp dụng cho vi phạm đó. 

 

NHÀ VỆ SINH VÀ PHÒNG ĐỂ ĐỒ 
Tất cả các vi phạm liệt kê trong Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển 
Tính Tình đều áp dụng cho hạnh kiểm học sinh trong các phòng vệ sinh và phòng tủ khoá.  Học sinh có bổn phận giúp giữ 
gìn phòng vệ sinh sạch sẽ và an toàn.  Học sinh cũng có bổn phận báo cáo cho một quản trị viên các tình trạng phá rối, 

thiếu an toàn, và/hoặc thiếu sạch sẽ trong các phòng vệ sinh.   
Không được phép đem điện thoại di động, máy quay phim, máy quay băng hình, hoặc máy chụp hình vào các 
phòng tủ khoá. Nên chú ý rằng không ai được phép chụp hình hoặc quay phim người khác tại bất cứ nơi nào 
trong trường nếu không được phép nói rõ của hiệu trưỏng.   
 

THỦ TỤC KỶ LUẬT HỌC SINH 
Học sinh có quyền được hưởng một số biện pháp theo thủ tục pháp lý đúng trước khi bị đình học/đuổi học khỏi trường học 

công lập.  Tầm mức của sự che chở về thủ tục tuỳ thuộc vào thời gian đình học/đuổi học bao lâu.  Ví dụ, nếu đình học 
mười ngày hoặc ít hơn, Toà Án Tối Cao của Nước Mỹ đã phán rằng cần rất ít thủ tục đúng pháp lý.   

 
Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb đã lập ra một số bảo đảm về thủ tục để cho học sinh được hưởng nhiều 

thủ tục đúng pháp lý hơn là luật pháp đòi hỏi.  Các thủ tục này được mô tả trong các phần dưới đây. 
 

THỦ TỤC HÀNH CHÁNH ĐÚNG CỦA TRƯỜNG ĐỂ ĐÌNH HỌC 
Phải có thủ tục hành chánh đúng ở trường để đình học trước khi học sinh bị đình học trong-trường, đình học ngoài- trường, 
hoặc đình đi xe bus cho đến mười (10) ngày hoặc hậu quả khác thích hợp. Nếu sự vi phạm xứng đáng bị đình học thêm 

trên 10 ngày, thì phải được hiệu trưởng đưa ra cùng với đề nghị đình học dài hạn hoặc đuổi học. 
 

Tại phiên họp hành chánh của trường theo thủ tục đúng để đình học, học sinh sẽ được nói cho biết đã bị cáo vào tội gì, 
người nào đã cáo tội, người nào đã chứng kiến tội, và biện pháp kỷ luật nào đã được đề nghị.  Học sinh sẽ được cơ hội nói 

lên quan điểm của mình về sự việc.  Cha mẹ/ người giám hộ của học sinh sẽ đươc liên lạc nếu có áp dụng biện pháp kỷ 

luật.  Các người chứng (nếu có) sẽ được yêu cầu nộp tờ khai bằng văn thư kể lại sự việc càng sớm càng tốt sau khi sự việc 
xảy ra. 
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CUỘC HỌP CỦA TOÁN KỶ LUẬT 
 
Khi hiệu trưởng khuyến cáo đình học ngoài-trường dài hạn hoặc đuổi học, và cuộc thẩm vấn kỷ luật có khả năng được 

miễn, một Cuộc Họp của Toán Kỷ Luật (DTM), gồm có hiệu trưởng/người chỉ định, chuyên viên về hạnh kiểm học sinh 
và/hoặc người đại diện khác của phòng kỷ luật học sinh của hệ thống, và cha mẹ/người giám hộ, sẽ được đề nghị cho cha 

mẹ/người giám hộ trong vòng 5 ngày học từ ngày đình học đầu tiên. Học sinh có thể được mời đến dự nếu tiện. Hiệu 

trưởng/người chỉ định sẽ thông báo văn phòng Người Điều Hành Toán Hỗ Trợ Học Sinh, hoặc người chỉ định của Tổng 
Quản Đốc, càng sớm càng tốt sau khi điều tra sự việc. Hiệu trưởng/người chỉ định nên cung cấp các dữ liệu sau đây cho 

Người Điều Hành Toán Hỗ Trợ Học Sinh hoặc người chỉ định của Tổng Quản Đốc, trước hoặc vào lúc Cuộc Họp của Toán Kỷ 
Luật (DTM): các lời khai của người chứng/học sinh; một bản sao hiện thời của hồ sơ thường trực của học sinh; một bản sao 

phiếu điểm khảo sát của học sinh; tình trạng hiện thời của các điểm học vấn và hạnh kiểm của học sinh trong tất cả các lớp 
học (các báo cáo về tiến bộ); số ngày có mặt và vắng mặt (có phép và không có phép); số lần đến trễ và trốn học; các lần 

bị phạt cấm túc và lý do; báo cáo giai thoại trích dẫn kỷ luật; các hồ sơ chuyên cần và học vấn, và các sự can thiệp được 
đưa ra ở trường địa phương gồm đưa gửi SST, các buổi tư vấn và hội thảo với cha mẹ/người giám hộ có ngày giờ, lý do và 

kết quả; bản sao biên bản cảnh sát; tình trạng giáo dục đặc biệt, Đoạn 504 hoặc SST (đã ghi danh hoạt động hay được 

chuyển gửi đến một trong những chương trình này); các báo cáo SST; bản sao văn thư đình học hiện thời đã chấp thuận 
trong đó có những khuyến cáo của ban quản trị trường về hậu quả, và mọi thông tin hoặc bằng chứng khác thích hợp cho 

sự việc. 
 

Mục đích của cuộc họp này là để nhóm thảo luận về cuộc điều tra đã được nhà trường hoàn tất, các quy trình kỷ luật được 
cung cấp và bất kỳ thông tin nào được học sinh và/hoặc phụ huynh/người giám hộ cung cấp. Vì đây là một cuộc họp phụ 

huynh nên cố vấn pháp lý của học sinh hoặc phụ huynh không được tham dự. Điều Phối Viên MTSS/RTI và/hoặc một đại 

diện khác từ văn phòng kỷ luật học sinh của học khu có thể đặt ra giới hạn thời gian hợp lý cho DTM, và có thể kết thúc DTM 
nếu thấy rõ ràng rằng có thể không đi đến giải pháp. Nếu phụ huynh/người giám hộ và nhà trường có thể đạt được thỏa 

thuận về kết quả kỷ luật, thỏa thuận được Giám Đốc Quan Hệ Học Sinh chấp thuận và phụ huynh/người giám hộ từ bỏ phiên 
điều trần bằng văn bản, thì phiên điều trần sẽ bị hủy bỏ. Nếu phụ huynh/ người giám hộ không đồng ý với kết quả kỷ luật 

và kết quả cuối cùng của DTM, hoặc phụ huynh/người giám hộ không tham dự DTM, thì phiên điều trần sẽ được tiến hành 
theo lịch. Các Cuộc Họp Nhóm Kỷ Luật có thể được tiến hành bằng nhiều phương thức giao tiếp khác nhau. Nếu DTM không 

diễn ra hoặc không diễn ra như được thảo luận trong Bộ Quy Tắc này, thì phiên điều trần sẽ được tiến hành theo lịch. 
 

PHIÊN ĐIỀU TRẦN THEO THỦ TỤC CỦA HỌC KHU 
 

Các phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp truyền thống và trực tuyến của Học Khu được thực hiện bởi một Cán Bộ Điều 

Trần, người xét xử bằng chứng liên quan đến vi phạm hành vi sai trái của học sinh, nếu được chứng minh, có thể yêu cầu kỷ 

luật nhiều hơn là đình chỉ mười ngày học.  Cán Bộ Điều Trần do Tổng Giám Đốc chỉ định không cần phải biết trước về vi 

phạm. Nếu Cán Bộ Điều Trần đã biết trước về hành vi vi phạm trước phiên điều trần, thì việc đó có thể tiến hành nếu Cán 

Bộ Điều Trần khẳng định rằng mình có thể xét xử bằng chứng và đưa ra quyết định không thiên vị. 

 

Khi hiệu trưởng trường khuyến nghị một học sinh đến phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu, khuyến nghị sẽ 
được Cán Bộ Điều Trần thích hợp xem xét, người sẽ quyết định có tổ chức một phiên điều trần hay không. Tất cả các phiên 

điều trần phải được Viên Chức Nguồn Lực Nhà Trường (SRO) tổ chức không muộn hơn mười ngày học sau hành động kỷ luật 
hoặc bắt giữ do nhà trường khởi xướng trừ khi Học Khu và phụ huynh/người giám hộ cùng đồng ý gia hạn.  Nếu một phiên 

điều trần được tổ chức, học sinh và phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo bằng lời nói và văn bản về ngày, giờ và 

địa điểm của phiên điều trần, các vi phạm và danh sách các nhân chứng có thể có. 
 

Phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu sẽ mang tính bảo mật và không công khai với cộng đồng. Học sinh, phụ 
huynh hoặc người giám hộ của học sinh hoặc đại diện phụ huynh nếu được phụ huynh cho phép bằng văn bản, và nhân 

chứng của họ có thể tham dự phiên điều trần, nhưng những người thân hoặc bạn bè khác của học sinh sẽ không được phép 
tham dự.  Các thủ tục tố tụng được ghi lại dưới dạng điện tử.  Học Khu có thể triệu tập nhân chứng để làm chứng thay mặt 

cho mình tại phiên điều trần. Học sinh và phụ huynh/người giám hộ cũng có thể mang theo nhân chứng. Cán Bộ Điều Trần 
sẽ đưa ra quyết định về việc các nhân chứng có lời khai liên quan đến các cáo buộc được xem xét hay không.  Nếu học sinh 

hoặc phụ huynh/người giám hộ muốn nhân viên của Học Khu hoặc các học sinh khác làm chứng tại phiên điều trần, họ cần 

liên hệ với ban giám hiệu nhà trường để sắp xếp việc cấp giấy triệu tập cho những người này.  Phụ huynh/người giám hộ 
phải liên hệ với nhà trường trong vòng 48 giờ sau phiên điều trần để có thể yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh đối với học 
sinh được yêu cầu làm chứng.  Các nhân chứng làm chứng trong một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu sẽ 
không được phép có luật sư có mặt tại phiên điều trần trừ khi nhân chứng đó bị hoặc có thể bị buộc tội trong vụ việc. 

 

Bằng chứng được đưa ra tại một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu có thể bao gồm bằng chứng hiện vật, 

chẳng hạn như ma túy hoặc vũ khí; lời khai nhân chứng; ảnh chụp; bản ghi âm; và các tài liệu liên quan, chẳng hạn như lời 
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khai của nhân chứng, báo cáo điều tra, hồ sơ kỷ luật và học bạ hiện tại của học sinh. Học Khu có trách nhiệm chứng minh 

các vi phạm đối với học sinh dựa trên “sự nổi trội hơn về bằng chứng.”  Học sinh có quyền được thuê luật sư đại diện cho 

mình tại phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu bằng chi phí tự trả.  Phụ huynh/người giám hộ phải thông báo 

cho Phòng Quan Hệ Học Sinh ít nhất 48 GIỜ trước phiên điều trần rằng họ sẽ có đại diện pháp lý trong phiên điều trần theo 

thủ tục hợp pháp và luật sư phải cung cấp Thông Báo Sự Xuất Hiện của Đại Diện cho Phòng Quan Hệ Học Sinh ít nhất 48 

GIỜ trước phiên điều trần. Việc không thông báo có thể dẫn đến việc phiên điều trần bị hoãn lại và sắp xếp lại vào một ngày 

sau đó để nhà trường có thể thực hiện mọi sắp xếp cần thiết và/hoặc lên lịch cho luật sư của Học Khu. Học Khu thường 

không có luật sư đại diện tại các phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu, nhưng trong một số trường hợp, luật 

sư cũng được sử dụng. 

 
Phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu không bắt buộc phải giống với phiên tòa xét xử tại phòng xử án và không 

áp dụng các quy tắc nghiêm ngặt của Bộ Luật Chứng Cứ Georgia. Tất cả các bên có thể cung cấp thông tin liên quan để hỗ 

trợ Cán Bộ Điều Trần xác định xem học sinh có vi phạm hay không và có phải áp dụng kỷ luật hay không.  Cán Bộ Điều Trần 
được ủy quyền đưa ra quyết định cuối cùng về mức độ liên quan của thông tin được cung cấp. Dựa trên sự nổi trội hơn về 

bằng chứng được trình bày tại phiên điều trần, Cán Bộ Điều Trần sẽ xác định có vi phạm nội quy của nhà trường hay không 
và xác định hình thức kỷ luật được áp dụng. 

 
Sau khi hai bên trình bày bằng chứng, mỗi bên có cơ hội để đưa ra cuộc tranh luận đóng.  Sau đó, phiên điều trần sẽ kết 

thúc và Cán Bộ Điều Trần sẽ cân nhắc riêng để quyết định xem có vi phạm hay không và hình thức kỷ luật thích hợp nếu học 
sinh bị phát hiện vi phạm thông qua sự nổi trội hơn về bằng chứng. Nếu học sinh được phát hiện không vi phạm nội quy của 

nhà trường, học sinh sẽ được phép trở lại trường học. Nếu học sinh bị phát hiện vi phạm, Cán Bộ Điều Trần có thể áp dụng 

các hình thức kỷ luật, từ cho bị cáo trở lại trường để quản chế đến hình phạt đuổi học khỏi Học Khu.  Phụ huynh/người giám 
hộ có thể liên hệ với văn phòng vào ngày học tiếp theo để nhận quyết định.  Một lá thư sẽ được gửi đến phụ huynh/người 

giám hộ của học sinh trong vòng mười ngày sau khi phiên điều trần được tổ chức.  Phụ huynh/người giám hộ của học sinh 
có thể kháng cáo quyết định của Cán Bộ Điều Trần lên Hội Đồng Giáo Dục bằng cách đệ trình yêu cầu bằng văn bản đến 

Tổng Giám Đốc DeKalb County School District tại 5823 Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia, 30083.  Yêu cầu 
này phải được thực hiện trong vòng hai mươi (20) ngày theo lịch kể từ ngày quyết định được đưa ra. 

 

KHÁNG CÁO LÊN HỘI ÐỒNG GIÁO DỤC QUẬN DEKALB 
 

Các yêu cầu kháng cáo phải bằng văn bản và được đệ trình đến Tổng Giám Đốc trong vòng hai mươi (20) ngày theo lịch kể 
từ quyết định của Cán Bộ Điều Trần.  Thông báo kháng cáo bằng văn bản phải nêu rõ lý do, cùng với bất kỳ lý lẽ hỗ trợ nào, 

về lý do tại sao quyết định của Cán Bộ Điều Trần được cho là không chính xác.  Thông báo phải nêu rõ thêm phần nào hoặc 
các phần nào của hồ sơ hỗ trợ các luận điểm của người kháng cáo.  Không cho phép bằng chứng mới. 

 
DeKalb Board of Education sẽ xem xét hồ sơ và sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày không kể cuối 

tuần và các ngày nghỉ lễ và theo luật kể từ ngày nhận được yêu cầu kháng cáo.  Quyết định của DeKalb Board of Education 

sẽ chỉ dựa trên hồ sơ được lập trong phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu.  DeKalb Board of Education sẽ 
không xem xét bất kỳ bằng chứng mới nào hoặc điều trần bất kỳ tranh luận miệng nào; tuy nhiên, các lập luận bằng văn bản 

liên quan đến giá trị của kháng cáo có thể được đệ trình.  DeKalb Board of Education có quyền khẳng định, đảo ngược hoặc 
sửa đổi quyết định của Cán Bộ Điều Trần.  Quyết định của DeKalb Board of Education sẽ là quyết định cuối cùng, trừ khi có 

kháng cáo lên Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang bằng cách nộp thông báo kháng cáo bằng văn bản cho tổng giám đốc DeKalb 
County School District trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch kể từ khi có quyết định của DeKalb Board of Education. Kháng 

cáo sẽ nêu ra: vấn đề đang tranh chấp; quyết định của hội đồng địa phương; và một tuyên bố ngắn gọn về lý do tại sao 
quyết định này bị kháng cáo. Nội dung của thông báo kháng cáo này và thủ tục phải tuân theo trước Hội Đồng Giáo Dục 

Bang Georgia được nêu rõ trong O.C.G.A. § 20-2-1160 và Quy Định Hội Đồng Tiểu Bang 160-1-3-.04. 

 
Cuộc thẩm vấn đúng thủ tục của Hệ Thống sẽ chỉ lập biên bản nếu có kháng cáo.  Cha mẹ /người giám hộ hoặc luật sư của 

học sinh có thể xin một bản ghi âm của cuộc thẩm vấn tại Sở Quan Hệ Học Sinh hoặc có thể xin bản sao biên bản và trả tiền.  
 

ĐƠN TỪ BỎ THỦ TỤC PHÁP LÝ CỦA HỆ THỐNG 
 

Cha mẹ/người giám hộ và học sinh có thể lựa chọn từ bỏ cuộc thẩm vấn đúng thủ tục của Hệ Thống và chấp nhận các hậu 
quả thích hợp cho sự cố, bằng cách điền vào và ký Đơn Từ Bỏ Thẩm Vấn Đúng Thủ Tục Của Hệ Thống. Khi nộp đơn từ bỏ 
này, cha mẹ/người giám hộ và học sinh đồng ý với quyết định và từ bỏ mọi sự phản đối và kháng cáo trong tương lai liên 

quan đến sự cố đó. 
 

HỌC SINH CÓ KHUYẾT TẬT 
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Quy trình kỷ luật đối với những học sinh nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt theo IDEA và các học sinh khuyết tật thuộc Phần 504 

cũng giống như trên với các bước bổ sung sau: 
 

1. Nhân viên quản trị nên định xem học sinh đang mang giữ vũ khí, mang giữ, dùng hoặc bán thuốc/ma tuý, hoặc đã gây 
thương tích nặng cho người khác hay không.  Nếu có, đi sang mục A & B.  Nếu không, đi sang #2. 

 

A. Vị Giám Ðốc Giáo Dục Ðặc Biệt/Chủ Tịch Section 504  được thông báo ngay lập tức về các điều 
gây hấn kể trên.   

 Nhân viên Giáo Dục Ðặc Biệt/Section 504 điều tra tình hình và làm việc với trường địa phương.   

 Thiết lập một kế hoạch hành động.    

B. Nhân viên Giáo Dục Ðặc Biệt/504 sẽ liên lạc với trường địa phương nếu cần thay đổi cấp bách địa 
điểm giáo dục. 

 
2. (Các) giáo viên Giáo Dục Ðặc Biệt, giám đốc IEP hoặc chủ tịch Section 504 được thông báo về sự việc. 

3. Nếu một học sinh khuyết tật được giới thiệu đến một phiên điều trần theo thủ tục hợp pháp của Học Khu, quản lý trường 
học sẽ liên hệ với Giáo Viên Phụ Trách Giáo Dục Đặc Biệt/Chủ Tịch Phần 504 của nhà trường để sắp xếp một cuộc họp 

về Biểu Hiện/Quyết Định. 
4. Nếu xét thấy rằng hành vi đó không phải là biểu hiện của khuyết tật, hiệu trưởng của trường sẽ đề nghị một cuộc thẩm 

vấn đúng thủ tục của Hệ Thống, chi phối bởi các quyền lợi giáo dục của học sinh dưới IDEA 2004.  Nếu hành vi đó 
quả là biểu hiện của khuyết tật, mọi quyết định nữa về việc xếp lớp sẽ do Uỷ Ban Duyệt Xét IEP hoặc 

Toán Section 504 đưa ra. 
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GIAO THỨC XẾP LỚP HỌC SINH CHO CÁC HỌC SINH TRỞ LẠI SAU KHI BỊ GIAM TÙ, GIAM GIỮ, 
HOẶC NHỮNG TÌNH HUỐNG ÐẶC BIỆT KHÁC 
 

Học sinh nào đã không đi học vì bị ở tù hoặc giam giữ thường thường cần có một thời gian chuyển tiếp trước khi trở về 

trường nhà. Hơn nữa, có thể có những tình huống mà sự có mặt ở trường của một học sinh hiện thời có thể tạo ra một mối 
nguy hiểm nghiêm trọng và đáng kể cho các người và/hoặc tài sản ở trường đó. Một giao thức đã được lập ra để định đoạt 

xem một học sinh từ một thời gian bị tù hoặc giam giữ trở về, vì hành vi phạm pháp bị cáo buộc hoặc phán quyết, có nên 
được xếp vào một chương trình trường thay thế hay đưa trở về trường nhà của học sinh. Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb 

cung cấp cho các học sinh này một cơ hội phục hồi lại các kỹ năng học vấn và xã hội của chúng, để sự chuyển tiếp về trường 
nhà sẽ được trơn tru.  Các yếu tố chủ yếu để xét định việc này là các nhu cầu giáo dục của học sinh trở về và sự an toàn của 

các học sinh khác và nhân viên. 
 

Trong nhiều trường hợp, hành vi đang xét rất nghiêm trọng, đi từ những vi phạm về tài sản cho đến vi phạm về giới tính 

nghiêm trọng  hoặc mang giữ vũ khí, hoặc những hành động bạo lực khác. Các học sinh bị phán quyết vì những tội này có 
thể bị đặt vào một kế hoạch để giữ an toàn bởi Bộ  Công Lý  Vị Thành Niên (DJJ) hoặc Toà Án Vị Thành Niên.  Các kế hoạch 

này có thể áp đặt một số hạn chế trên đứa học sinh trở lại; ví dụ, học sinh đó không được phép đến gần trẻ em thuộc một 
lứa tuổi nào đó, gần nạn nhân hoặc những đứa trẻ có đặc tính giống như nạn nhân, hoặc có thể phải được giám sát thường 

xuyên bởi một người lớn.  
 

Trong một số trường hợp, học sinh đã bị đuổi học hoặc đình chỉ học tại DeKalb hoặc học khu khác hoặc trường học tư thục, 
và thời hạn đình chỉ hoặc đuổi học vẫn chưa hoàn thành. (O.C.G.A. § 20-2-751.2) Trong các trường hợp khác, học sinh có 

thể xin phép nhập học lại hoặc ghi danh mà đã bị đình chỉ hoặc đuổi học vì bị kết tội, bị xét xử là đã phạm tội, bị truy tố hoặc 

gửi thông tin về việc phạm bất kỳ tội hình sự hoặc bất kỳ hành vi phạm pháp nào sẽ là tội hình sự nếu do người lớn phạm 
tội. (O.C.G.A. § 20-2-768) Điều này dẫn đến các câu hỏi khác, chẳng hạn như liệu học sinh có nên bị đuổi học hoàn toàn 

trong thời gian còn lại của việc đuổi học hoặc đình chỉ học hay được đề nghị xếp lớp thay thế. 
 

Trước khi các học sinh này trở lại đi học, chúng sẽ được đưa lên Sở Trường Học An Toàn và Quan Hệ Học Sinh.  Nhân viên 
của Sở sẽ thu góp và duyệt lại tất cả thông tin thích hợp, kể cả mọi tin tức mà cha mẹ của học sinh có thể muốn cung cấp, 

và sẽ định đoạt việc xếp lớp.  Cha mẹ và học sinh được phép có mặt trong buổi duyệt lại này và được phép góp phần.  Luật 
sư không được phép tham dự.   

 

Cha mẹ nào không đồng ý với sự xếp lớp do Sở Quan Hệ Học Sinh định đoạt, sẽ có ba ngày học sau ngày định đoạt để yêu 
cầu được xét lại bởi Uỷ Ban Tái Xét Biện Pháp Kỷ Luật (DARC).  DARC làm việc dưới sự bảo trợ của Sở Quan Hệ Học Sinh và 

có quyền xét và  phán quyết về  những điều yêu cầu đặc biệt của các cha mẹ/người giám hộ và quản trị viên của trường liên 
quan đến những tình hình kỷ luật học sinh. DARC sẽ họp và sẽ định đoạt việc xếp lớp trên căn bản xét lại các thông tin từ Sở 

Quan Hệ Học Sinh và mọi thông tin của mọi bên khác cung cấp thêm.  Cha mẹ nào không đồng ý với sự xếp lớp do Uỷ Ban 
Tái Xét Biện Pháp Kỷ Luật định đoạt, sẽ có ba (3) ngày học sau ngày định đoạt để yêu cầu được cuộc thẩm vấn của Hệ Thống 

theo đúng thủ tục, chiếu theo luật O.C.G.A. § 20-2-754.    
 

Giao thức mô tả ở trên có thể được dùng trong những loại trường hợp xếp lớp học sinh khác theo như các quản trị viên Sở 

Quan Hệ Học Sinh xét thấy thích hợp.  Mọi định đoạt về xếp lớp sẽ được xét riêng từng vụ.  Nhiều yếu tố khác nhau, 
gồm có tuổi, bị tù bao lâu, tính chất của tội trạng, mệnh lệnh kỷ luật sẵn có, những quan tâm khả dĩ về an toàn hoặc phá rối 

quá trình giáo dục, thành tích kỷ luật hiện nay/trước kia, v.v. có thể được dùng để định đoạt xếp lớp ở mọi cấp. Ví dụ, các 
đại loại tổng quát sau đây về những tội bạo hành nghiêm trọng sẽ bị quản trị viên của trường đưa sang cho Sở An Toàn 

Trường Học và Quan Hệ Học Sinh: 
 

 Tấn công gây thương tích nặng 

 Tấn công có vũ khí 

 Tử vong vì nguyên do không tự nhiên (giết người) 

 Bắt cóc 

 Hiếp dâm 

 Đánh cướp với vũ khí nguy hiểm (cướp bằng vũ khí) 

 Đánh cướp không có vũ khí nguy hiểm 

 Tấn công tình dục (không có hiếp dâm hoặc phạm tội tình dục) 

 Tội tình dục 

 Hành động thiếu đứng đắn với một trẻ vị thành niên 
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Hơn nữa, sẽ gồm thêm vào đó một tội bị cáo buộc là sản xuất, bán hoặc buôn bán bất chính số kượng cao những chất thuộc 

diện kiểm soát. 
 

Tất cả các hiệu trưởng sẽ tiếp tục làm theo Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang 
Phát Triển Tính Tình  khi hành vi vi phạm kỷ luật của một học sinh xảy ra trong thẩm quyền của trường. Trong các trường 

hợp này, sẽ theo các thủ tục kỷ luật bình thường. 

 
Giao thức này không áp dụng cho học sinh có khuyết tật. Học sinh có khuyết tật sẽ được đưa thẳng lên Sở Giáo 

Dục Ðặc Biệt, hoặc Phối Hợp Viên Section 504 cho các học sinh có Kế Hoạch 504.  
 

KHÁM XÉT 
 

Ðể duy trì trật tự và kỷ luật trong các trường và để bảo vệ sự an toàn và an sinh của học sinh và nhân viên trường, các giới 
thẩm quyền của trường có quyền khám xét học sinh, tủ khoá học sinh, bàn học và bàn của học sinh, hoặc xe hơi học sinh 

trong các trường hợp tóm lược dưới đây và có quyền tịch thu mọi vật bất hợp pháp, không được phép, hoặc buôn lậu, tìm 

được trong cuộc khám xét. 
 

Khi được dùng trong Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình, 
tính từ "không được phép" áp dụng cho mọi vật nguy hiểm cho sức khoẻ hoặc sự an toàn của học sinh hoặc nhân viên 

trường, hoặc phá rối bất kỳ chức tác, nhiệm vụ hay quá trình hợp pháp nào của trường, hoặc mọi vật nào được mô tả là 
không được phép trong các điều lệ nhà trường đã cấp trước cho học sinh. 

 

Nếu học sinh nào không chịu để cho khám xét hoặc tịch thu như quy định trong Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách 
Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình, thì sẽ là lý do để áp dụng biện pháp kỷ luật. 

 
Mọi việc khám xét bởi nhân viên nhà trường sẽ phải liên quan hợp lý đến các mục tiêu của vụ khám xét và không được soi 

mói một cách quá đáng tuỳ theo tuổi và phái tính của học sinh và tính chất của tội vi phạm.  
 

KHÁM XÉT CÁ NHÂN 
 

Bản thân một học sinh và/hoặc đồ dùng cá nhân của học sinh (ví dụ: ví, cặp sách, v.v.) có thể bị khám xét mỗi khi một viên 

chức nhà trường  có lý do đủ để nghi ngờ rằng khám xét sẽ phát hiện có vi phạm luật, bộ kỷ luật học sinh, hoặc điều lệ 
trường địa phương. 

 
Nếu khám xét bản thân một học sinh bằng cách vỗ nhẹ, thì phải được thi hành ở nơi kín đáo bởi một viên chức nhà trường 

cùng phái và trước mặt một người chứng  thành niên, khi có thể. Nếu viên chức nhà trường có đủ lý do để nghi rằng học 
sinh mang trên người một đồ vật có thể gây nguy hiểm tức thì cho chính mình hoặc cho người khác, học sinh phải được biệt 

lập, một viên chức tài nguyên của trường được thông báo, và biện pháp kỷ luật thích hợp được áp dụng. 
 

Trong những trường hợp thích hợp, khám xét có thể dùng máy móc điện tử, ví dụ như máy dò kim loại cầm tay hoặc máy 

dò kim loại bước qua. Khám xét cũng có thể dùng những con khuyển đánh hơi dò tìm thuốc/ma tuý. 
 

KHÁM XÉT TỦ KHOÁ, BÀN HỌC VÀ BÀN 
 

Tủ khóa, bàn và bảng của học sinh là tài sản của trường và luôn nằm dưới sự kiểm soát của nhà trường. Hiệu trưởng của 
mỗi trường nơi cấp tủ khóa phải đảm bảo rằng mỗi học sinh nhận được thông báo bằng văn bản trước khi cấp tủ khóa rằng 

các tủ khóa phải được kiểm tra và lục soát bởi các viên chức nhà trường.  Mỗi trường phải duy trì các chìa khóa dự phòng 

hoặc hồ sơ của tất cả các tổ hợp tủ khóa và tránh bất kỳ hành vi nào khiến học sinh cho rằng tủ khóa thuộc quyền kiểm soát 
độc quyền của các em. 

 
Các giới thẩm quyền của trường có thể tiến hành kiểm tra tổng quát đều kỳ các tủ khoá, bàn học và bàn vì bất cứ lý do gì, 

bất cứ lúc nào, không báo trước, không cần có học sinh ưng thuận và không cần có giấy phép khám xét. Hệ Thống Trường 
Học có thể dùng những Ðơn Vị K-9 (chó cảnh sát) để kiểm tra tủ khoá, bàn học và bàn.  Các đồ vật đem đến trường hoặc 

cất trong tủ khoá, bàn học hoặc bàn có thể bị khám xét đúng mức.  
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KHÁM XÉT XE HƠI 
 
Học sinh được phép đậu xe trên đất đai của trường với tính cách đặc quyền, không phải là quyền lợi. Nhà trường vẫn có 

thẩm quyền tuần tra thường xuyên các bãi đậu xe học sinh và kiểm tra bên ngoài các xe hơi của học sinh trong phạm vi của 
trường. Có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2014, luật tiểu bang không cho phép học sinh cất giữ khẩu súng trong xe hơi 

đậu trong phạm vi trường học. 

Bên trong các xe hơi của học sinh có thể bị kiểm tra mỗi khi một viên chức nhà trường có lý do đủ để nghi ngờ có chứa đựng 
những vật bất hợp pháp, không được phép hoặc buôn lậu. Các cuộc tuần tra và kiểm tra như vậy có thể tiến hành không báo 

trước, không cần có học sinh ưng thuận và không cần có giấy phép khám xét. 
 

Học sinh nào đậu xe trong phạm vi nhà trường sẽ nhận được thông báo về quyền khám xét như nói trên; tuy nhiên, mặc 
dù không thông báo như vậy, các viên chức của trường vẫn có quyền tiến hành khám xét bên trong các xe hơi nếu được 

phép bằng cách khác. 
 

KẾT QUẢ KHÁM XÉT 
 
Nếu khám xét phát hiện có vi phạm luật liên bang, tiểu bang hay địa phương, trường có  thể  thông báo cho giới thẩm quyền 

công lực để có hành động thích hợp. 
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GIỮ CHO KHÔNG CÓ VŨ KHÍ TRONG TRƯỜNG 

 
GIỮ CÁC TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA ĐƯỢC AN TOÀN 
Mỗi học sinh đều muốn và đáng có một trường học an toàn và an ninh.  Vì lẽ ấy, các hệ thống trường học và các trường đều 

có những điều lệ chống lại vũ khí và bạo lực ở trường, trên mọi xe bus trường, và tại mọi chức tác do trường bảo trợ. 
 

Học sinh có thể bị đuổi học nếu đem vũ khí đến trường.  Hơn nữa, đem một số loại vũ khí đến trường là môt tội "đại hình chỉ 

định" theo luật pháp Georgia. Điều này có nghĩa là những học sinh nào vi phạm dưới 17 tuổi có thể bị bắt và giam vào một 
trung tâm giam giữ vị thành niên vì tội đem hoặc mang giữ vũ khí đến trường, trên xe bus, hoặc tại mọi chức tác do trường 

bảo trợ. Đối với các học sinh từ 17 tuổi trở lên, các vi phạm này sẽ là tội đại hình và có thể đưa đến bị kết tội đại hình và bị 
tù. 

 
Luật pháp liên bang bắt buộc các trường trên toàn quốc phải có chính sách kỷ luật học sinh quy định tối thiểu một năm 

lịch đuổi học cho tội đem súng đến trường hoặc mang giữ súng trong phạm vi trường học (kể cả trên xe bus trường).  Do 
đó, DeKalb có chính sách đòi hỏi tối thiểu một năm lịch đuổi học khỏi tất cả các trường quận DeKalb vì tội mang giữ súng.   

 

CÁC LOẠI VŨ KHÍ NÀO KHÁC CÓ THỂ ÐƯA ÐẾN ÐUỔI HỌC? 
Mang mọi loại dao, lưỡi dao cạo (kể cả dao cắt hộp), dây xích, ống, khí cụ võ thuật, chuỳ, súng BB hoặc súng bắn đạn hột, 

và các vật khác như thể đạn dược ở trường, trên xe bus trường hoặc mọi nơi khác của trường, hoặc tại các chức tác của 
trường, là vi phạm Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình, và 

có thể đưa đến đuổi học. (Xem danh sách vũ khí đầy đủ ở trang 28-29). 
 

VẬY THÌ BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ ? 
Hãy hãnh diện về trường học của bạn và tỏ ra tôn trọng chính mình và các bạn hữu bằng cách tham gia vào việc giữ an toàn 
cho trường và cho các bạn.  

 
 Không vì lý do gì mà đem vũ khí đến trường, hoặc nhận vũ khí từ một học sinh khác, hoặc để cho một 

học sinh khác đặt vũ khí vào tủ khoá của bạn, trong bàn, xe, hoặc các vật tư dụng khác. 

 
 Nói với các bạn đừng đem vũ khí đến trường vì bất cứ lý do gì, không để khoe khoang, không để bảo 

vệ, không vì lý do gì. 

 
 Nếu bạn nghe được hoặc thấy vũ khí ở trường hay trên xe bus trường, lập tức báo cho một giáo viên 

hoặc quản trị viên  (bạn có thể xin đừng nêu tên bạn). 

 

TẠI SAO PHẢI CAN DỰ VÀO? 
Học sinh nên can dự vào bởi vì các vấn đề mà vũ khí ở trường có thể gây ra là nghiêm trọng và sẽ không giải quyết được 

hoàn toàn nếu học sinh không can dự vào.  Học sinh trên toàn quốc đã nói “Không chịu được nữa.”  Các học sinh này đang 
quan tâm tích cực hơn vào việc giữ các trường học của họ được an toàn và không có vũ khí.  Các học sinh đó đang nói lên 

cho mọi người biết rằng vũ khí sẽ được báo cáo, bất kể ai là người đem đến trường. 
 

Nếu mọi người được biết rằng vũ khí sẽ bị báo cáo, học sinh sẽ ít muốn đem vũ khí đến trường hơn. 
 

NHẮN TIN ĐẶC BIỆT CHO CÁC HỌC SINH 17 TUỔI TRỞ LÊN 
Nếu bạn 17 tuổi trở lên và bạn bị bắt gặp với một vũ khí ở trường hoặc trên xe bus hoặc trong xe của bạn ở trường, bạn có 
thể bị buộc vào một tội đại hình.  Bị kết tội đại hình sẽ cho bạn một thành tích, thành tích này sẽ ngăn trở bạn không 

được nhận vào các trường đại học, trường kỹ thuật, và quân lực.  Nó cũng có thể ngăn trở bạn kiếm được việc làm hoặc bầu 
cử. 

 

BỘ KỶ LUẬT HỌC SINH – QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VÀ CẨM NANG PHÁT 
TRIỂN TÍNH TÌNH 
Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình nói rất rõ ràng cho tất 
cả học sinh rằng không được đem vũ khí đến trường.  Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và 
Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình  cũng gồm có nhiều thông tin và lời khuyên quan trọng cho học sinh về vũ khí và những vật 
nguy hiểm khác. 
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ĐIỀU QUAN TRỌNG CẦN PHẢI NHỚ 
 
Khi vi phạm các luật về vũ khí ở Georgia, học sinh có thể bị: 

 
BẮT 

ĐƯA LÊN XE CẢNH SÁT 

ĐƯA VÀO TÙ HOẶC MỘT TRUNG TÂM GIAM GIỮ 
TUYÊN ÁN Ở TÙ 

TRỪNG PHẠT VỚI TIỀN PHẠT VẠ NẶNG CỦA TOÀ 
ĐẶT VÀO THỬ THÁCH 

ĐUỔI KHỎI TRƯỜNG 
 

NGĂN NGỪA VÀ CAN THIỆP 
 
Các hệ thống trường học đang làm gì để giữ cho các trường học không có vũ khí?  Có nhiều sách lược đang được dùng,  

như là: 
 Phân phát Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình cho 

tất cả học sinh để cho họ biết rằng vũ khí là phạm pháp và vi phạm điều lệ của trường; 

 Cho học sinh biết rằng các tủ khoá, bàn học, bàn, xe, và các vật tư hữu có thể bị viên chức nhà trường khám xét; 

 Thông tin cho các cha mẹ biết rằng phần lớn các vũ khí ở trường là từ nhà đem đến; 

 Thất thường lục soát tìm súng và thuốc/ma tuý bằng cách sử dụng chó chuyên hít ngửi thuốc súng và thuốc/ma tuý; 

 Hạn chế hoặc giới hạn dùng túi đựng sách ở trường; 

 Ðuổi học các học sinh đã  đem vũ khí đến trường hoặc trên xe bus trường; 
 Ðặt thêm những máy quay hình giám sát và tăng cường sử dụng máy dò kim loại. 

 

Trách nhiệm là biết người ta chờ đợi gì ở mình. 

Trách nhiệm là chờ đợi cao ở mình và ở người khác. 
Trách nhiệm là lựa chọn một cách có trách nhiệm. 

Trách nhiệm là quyết định điều đúng khi quyết định điều sai sẽ dễ hơn. 
Trách nhiệm là thước đo mức độ trưởng thành.
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QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH 
 

TRÁCH NHIỆM 
 
A. Trách nhiệm của Cha Mẹ/Người Giám Hộ 
 

Bằng cách phổ biến Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính 
Tình, mỗi trường sẽ thông tin cho cha mẹ các điều mong đợi sau đây: 
 

 Nhận trách nhiệm pháp lý cho hành vi của con mình như ấn định bởi luật pháp và tập tục của cộng đồng 

và bảo đảm rằng đứa con được quen thuộc với chính sách và các điều lệ kỷ luật. 
 

 Dạy cho con mình kỷ luật tự giác, tôn trọng thẩm quyền và quyền lợi của người khác. 

 
 Làm sao để chắc chắn rằng đứa con mình đi học đều đặn và nhà trường nhận được thông báo lý do cho 

mỗi lần vắng mặt khi đứa con không đi học được. 

 
 Làm hết sức mình để cung cấp các vật dụng cần thiết và môi trường học tập tốt ở nhà để đứa con thành 

công ở trường. 

 
 Duy trì liên lạc với nhà trường và cấp cho trường số điện thoại đang dùng để có thể được liên lạc trong 

ngày học. 

 
 Đáp ứng nhanh chóng cho trường để đến đón đứa con khi được gọi. 

 

 Sẵn sàng đến dự hội thảo khi được yêu cầu. 

 
 Hợp tác với ban nhân viên trường để phát triển những sách lược đem lại ích lợi cho đứa con. 

 

B. Trách nhiệm của Học Sinh 
 

 Có ý thức và tuân hành các chính sách của toàn Hệ Thống, điều lệ và các điều hướng dẫn của    trường 

về hạnh kiểm được chấp nhận. 

 
 Chịu trách nhiệm về hạnh kiểm của mình. 

 

 Cư xử thế nào để khích lệ việc học tập và không gây trở ngại cho quyền dạy học của thầy giáo hoặc 

quyền học tập của học sinh. 
 

 Tôn trọng các quyền lợi cá nhân, dân sự và tài sản của tất cả mọi người trong cộng đồng trường học. 

 
 Đừng dùng đến bạo lực thân thể, lời lẽ thô bạo hoặc hành hạ, phác giác để uy hiếp, trộm cắp, phá hại, 

và những hành động bất hợp pháp khác. 

 
 Nhờ nhân viên nhà trường minh xác về sự thích hợp của mọi hành động hoặc hành vi. 

 

 Đến trường và lớp học đều đặn, đúng giờ và đã chuẩn bị với các vật dụng học tập cần thiết. 

 
 Biết và tuân theo các chính sách và luật lệ cho mỗi sự vụ được coi là thành phần của chương trình học 

bất kể ngày giờ hoặc nơi. 

 
 Tuân hành lập tức khi có nhân viên trường yêu cầu hợp lý thi hành điều lệ của trường. 
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TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA HỌC SINH 
Thông báo Quyền Lợi dưới Ðạo Luật Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 

 
Ðạo luật Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) ban cho các cha mẹ và học sinh trên 18 tuổi (“học sinh đủ 

điều kiện”) một số quyền lợi nhất định về các hồ sơ giáo dục của học sinh.  Các quyền lợi đó là: 
 

(1) Quyền kiểm tra và duyệt lại các hồ sơ giáo dục của học sinh trong vòng 45 ngày kể từ ngày Hệ Thống Trường Học 
Quận DeKalb nhận được lời yêu cầu cho xem.  

 
Cha mẹ hoặc học sinh đủ điều kiện nên trình cho hiệu trưởng của trường một văn thư yêu cầu trong đó nói rõ (các) 

hồ sơ nào xin được xem.  Hiệu trưởng sẽ thu xếp để cho xem và thông báo cho cha mẹ hoặc học sinh đủ điều kiện 

về ngày giờ và nơi có thể xem xét các hồ sơ. 
 

(2) Quyền yêu cầu tu chỉnh các hồ sơ giáo dục của học sinh mà cha mẹ hoặc học sinh đủ điều kiện tin là không chính 
xác, gây hiểu lầm, hoặc bằng cách khác vi phạm các quyền tư mật của học sinh theo đạo luật FERPA.   

 
Cha mẹ hoặc học sinh đủ điều kiện nào muốn yêu cầu Hệ Thống Trường Học tu chỉnh một hồ sơ nên gửi thư cho 

hiệu trưởng, nêu rõ phần nào của hồ sơ mà họ muốn thay đổi, và nói rõ tại sao cần phải thay đổi. Nếu Hệ Thống 
Trường Học quyết định không tu chỉnh hồ sơ theo như yêu cầu của cha mẹ hoặc học sinh đủ điều kiện, Hệ Thống 

Trường Học sẽ thông báo quyết định cho cha mẹ hoặc học sinh đủ điều kiện và cho họ biết họ có quyền xin một 

cuộc thẩm vấn về lời yêu cầu tu chỉnh.  Những thông tin thêm về thủ tục thẩm vấn sẽ được gửi cho cha mẹ hoặc 
học sinh đủ điều kiện khi thông báo họ về quyến được thẩm vấn. 

 
(3) Quyền giữ tư mật cho các thông tin có nêu rõ cá nhân ở trong hồ sơ giáo dục của học sinh, ngoại trừ trong phạm vi 

mà FERPA cho phép tiết lộ không cần ưng thuận.   
 

Một ngoại lệ cho phép tiết lộ không cần ưng thuận là tiết lộ cho những viên chức nhà trường có những quan hệ giáo 
dục chính đáng.  Viên chức nhà trường là một người làm công cho Hệ Thống Trường Học với tư cách là quản trị viên, 

cai quản viên, huấn luyện viên, hoặc nhân viên yểm trợ  (kể cả nhân viên y tế hoặc y khoa và nhân viên đơn vị công 

lực); một người phục vụ trong Hội Ðồng Giáo Dục Quận DeKalb; một người hoặc công ty ở ngoài có hợp đồng với 
Hệ Thống Trường Học giao cho làm những dịch vụ hoặc chức năng mà đáng lẽ dùng nhân viên của mình để làm 

(như là luật sư, hậu kiểm viên, tư vấn y khoa, tư vấn giáo dục, người tình nguyện, hoặc người trị liệu); một cha mẹ 
hay học sinh phục vụ trong một uỷ ban chính thức, như thể uỷ ban kỷ luật hay kiện cáo; hoặc một cha mẹ, học sinh 

hoặc người tình nguyện khác trợ giúp viên chức khác của trường làm công tác của họ. 
 

Một viên chức nhà trường có quan hệ giáo dục chính đáng nếu viên chức ấy cần xem lại một hồ sơ giáo dục hầu làm 
tròn trách nhiệm nghề nghiệp của họ. 

 

Nếu được yêu cầu, Hệ Thống Trường Học sẽ tiết lộ hồ sơ giáo dục mà không cần được sự ưng thuận, cho các viên 
chức của một hệ thống trường học khác mà một học sinh đang tìm cách hoặc có ý định xin học ở đó, hoặc đã ghi 

tên học rồi, nếu mục đích sự tiết lộ là cho việc xin học hoặc chuyển đổi của học sinh, hoặc vì lý do khác do luật pháp 
đòi hỏi. 

 
(4) Quyền nộp đơn kiện cáo lên Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ về những điều cáo buộc Hệ Thống Trường Học đã không tuân hành 

các quy định của FERPA. Tên và địa chỉ của Sở quản trị chính sách FERPA là: 
 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-8520 
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TIẾT LỘ THÔNG TIN TRONG SỔ LIỆT KÊ 
 
FERPA quy định rằng Hệ Thống Trường Học, trừ một số ngoại lệ, phải được sự ưng thuận bằng văn thư của cha mẹ, người 

giám hộ, hoặc học sinh đủ điều kiện (tức là học sinh trên 18 tuổi) trước khi tiết lộ thông tin nêu rõ cá nhân từ trong hồ sơ 

giáo dục của một đứa trẻ. Tuy nhiên, Hệ Thống Trường Học có thể tiết lộ "tin tức sổ liệt kê" được chỉ định thích hợp mà 
không cần có ưng thuận viết, trừ khi cha mẹ, người giám hộ, hoặc học sinh đủ điều kiện đã thông báo ngược lại cho Hệ 

Thống đúng theo các thủ tục của Hệ Thống. Mục đích chính yếu của thông tin sổ liệt kê là để khiến cho Hệ Thống có thể 
đem loại tin tức này từ trong hồ sơ giáo dục của một đứa trẻ vào một số ấn phẩm của trường. Một số ví dụ như sau: 

 
 Giấy quảng cáo vở kịch, cho thấy vai trò của học sinh trong vở kịch; 

 Cuốn yearbook hàng năm; 

 Danh sách danh dự hoặc danh sách tuyên dương khác; 

 Thông tin đăng trên website của trường hoặc của Hệ Thống Trường Học; 

 Tờ chương trình tốt nghiệp; và 

 Tờ sinh hoạt thể thao, như cho bộ môn đô vật, cho thấy cân nặng và chiều cao của các thành viên đội. 

 

Tin tức trong Sổ Liệt Kê, là những tin tức thường được coi là không có hại hoặc không xâm phạm tư mật nếu tiết lộ ra, cũng 
có thể được tiết lộ cho những tổ chức bên ngoài không cần có ưng thuận trước bằng viết của cha mẹ, người giám hộ, hoặc 

học sinh đủ điều kiện. Tổ chức bên ngoài gồm có, nhưng không giới hạn ở các hãng sản xuất nhẫn cho từng lớp học hoặc 
xuất bản yearbook. Hơn nữa, luật liên bang đòi hỏi Hệ Thống Trường Học cung cấp cho các người tuyển mộ quân sự, nếu 

họ yêu cầu, các thông tin sau: tên, địa chỉ, và số điện thoại của học sinh, trừ khi cha mẹ, người giám hộ, hoặc học sinh đủ 
điều kiện đã báo Hệ Thống Trường Học không được tiết lộ những thông tin của học sinh nếu không có văn thư ưng thuận 

trước của họ. 
 

Cha mẹ, người giám hộ hoặc học sinh đủ điều kiện nào không muốn thông tin trong Sổ Liệt Kê được tiết lộ từ hồ sơ giáo dục 

của học sinh khi không có văn thư ưng thuận trước, phải mỗi năm thông báo cho Hệ Thống Trường Học bằng văn thư trong 
một thời gian phải chăng sau khi nhận được thông báo này.  Hệ Thống Trường Học đã chỉ định những thông tin sau đây là 

thông tin sổ liệt kê: tên, địa chỉ, và số điện thoại của học sinh; ngày sinh; địa chỉ email; những ngày đã đi học; cấp lớp; lãnh 
vực học chính; ảnh chụp; những bản ghi âm, bản quay phim, sự tham gia vào các sinh hoạt và thể thao được chính thức 

công nhận; cân nặng và chiều cao của đội viên các đội thể thao; các bằng cấp, danh dự và giải thưởng đã nhận được; và 
trường nào mới nhất đã đi học trước đây. Thông báo này nên gửi cho hiệu trưởng của học sinh trong vòng mười (10) ngày 

từ khi nhận được cẩm nang này. 
 

TU CHÍNH VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI HỌC SINH (PPRA) 
 
Bản Tu Chính Về Bảo Vệ Quyền Lợi Học Sinh (PPRA) cấp cho cha mẹ học sinh tiểu học và trung học những quyền lợi nhất 

định về cách thức thăm dò, việc gom góp và sử dụng thông tin cho mục đích khuyến mãi, và một số khám xét thân thể. Các 
cha mẹ và học sinh đủ điều kiện cần được trợ giúp hoặc muốn nộp đơn khiếu nại theo PPRA nên làm bằng văn thư gửi đến 

địa chỉ sau: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, S.W., Washington D.C., 
20202-5920. Các điều muốn hỏi không chính thức có thể gửi cho Family Policy Compliance Office bằng địa chỉ email sau: 

PPRA@ED.Gov.  Trang mạng của Family Policy Compliance Office là: www.ed.gov/fpco. 

mailto:PPRA@ED.Gov
http://www.ed.gov/fpco
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THỦ TỤC KIỆN CÁO CHO HỌC SINH 
 

KHIẾU NẠI VỀ BẮT NẠT, QUẤY RỐI, LÀM HOANG MANG, HOẶC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 
 

*CẬP NHẬT: Các quy định mới của Tiêu Đề IX đã được ban hành trong thời gian đang chờ in ấn sổ tay hiện tại. Học Khu sẽ 
gửi bản cập nhật liên quan đến các cập nhật tương ứng đối với các thủ tục điều tra và khiếu nại trong Tiêu Đề IX khi hoàn 
thiện. 
 

Căn cứ theo luật pháp liên bang và tiểu bang, học sinh có thể làm theo Quy Trình Phàn Nàn để giải quyết các cáo buộc 

phân biệt đối xử và quấy rối (bao gồm bắt nạt). Theo đó, Học Khu đã thiết lập các quy trình chính thức và không chính 
thức để giải quyết bất kỳ phàn nàn nào về phân biệt đối xử, quấy rối, hoặc bắt nạt trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, 

nguồn gốc quốc gia, giới tính (bao gồm quấy rối tình dục), khuynh hướng tình dục, bản dạng giới tính, khuyết tật, hoặc tuổi 
tác. Các điều cáo buộc về kỳ thị nên được báo cáo lập tức cho một quản trị viên hoặc cố vấn ở trường, trung tâm, hay mọi 

sự vụ của trường.  Học sinh cũng có thể làm báo cáo trực tiếp bằng thư hoặc đích thân lên Viên Chức Title IX ở 1701 
Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083, hoặc gọi số 678-676-0310.  Quản trị viên của trường hoặc Viên 

Chức Title IX sẽ trợ giúp học sinh trong việc nghi thức hoá và xử lý điều kiện cáo, kiện cáo này nên gồm có: trình bày các 
sự thể, nêu danh các người chứng và mọi thông tin khác cần thiết để diễn tả đầy đủ sự việc. 

 

Các khiếu nại chính thức phải được nộp trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày xảy ra vụ việc.  Tất cả các chính sách 
và/hoặc thủ tục bắt buộc của bất kỳ cơ quan nào của Tiểu Bang Georgia, hoặc Hoa Kỳ, sẽ được tuân thủ. Theo O.C.G.A. § 

20-2-751.5 (17), việc học sinh làm sai lệch, trình bày sai, bỏ sót hoặc báo cáo sai thông tin liên quan đến các trường hợp bị 
cáo buộc về các hành vi không phù hợp của giáo viên, quản lý hoặc nhân viên nhà trường khác, kể cả trong giờ học hay 

ngoài giờ học là trái pháp luật.  Vui lòng tham khảo trang 93 để biết biểu đồ diễn tiến về Bắt Nạt/quấy rối/làm hoang mang 
và trang 94 để biết Mẫu Báo Cáo Bắt Nạt/quấy rối/làm hoang mang trong Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh – Sổ Tay về 
Quyền và Trách Nhiệm và Sự Phát Triển Tính Cách của Học Sinh. 
 

BÁO CÁO VỀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC THEO TIÊU ĐỀ IX 
 
Quấy rối tình dục theo Tiêu Đề IX được định nghĩa là hành vi trên cơ sở giới tính đáp ứng một hoặc nhiều điều sau đây: 

 
1. Một nhân viên của Học Khu điều chỉnh quy định về dịch vụ, quyền lợi hoặc sự hỗ trợ của Học Khu đối với việc một 

cá nhân tham gia vào hành vi tình dục không mong muốn; hoặc 

2. Bất kỳ hành vi không mong muốn nào mà một người duy trì bình thường cho rằng đó là sự xúc phạm nghiêm 

trọng, phổ biến và khách quan đến mức từ chối một người có quyền tham gia bình đẳng vào chương trình hoặc 

hoạt động giáo dục của Học Khu; hoặc 

3. “Tấn công tình dục” - một hành vi vi phạm được phân loại là hành vi vi phạm về tình dục cưỡng bức hoặc không 

cưỡng bức theo hệ thống báo cáo tội phạm đồng nhất của Cục Điều Tra Liên Bang; hoặc 

“Bạo Lực Khi Hẹn Hò” - bạo lực trên cơ sở giới tính được thực hiện do một người - 
A. đang hoặc đã từng ở trong một mối quan hệ xã hội có tính chất lãng mạn hoặc thân mật với nạn nhân; và 

B. trường hợp sự tồn tại của mối quan hệ như vậy sẽ được xác định dựa trên việc xem xét các yếu tố sau: 

i. Thời gian lâu dài của mối quan hệ. 

ii. Loại mối quan hệ. 

iii. Tần suất tương tác giữa những người có liên quan trong mối quan hệ; hoặc 

“Bạo Lực Gia Đình” - bạo lực trên cơ sở giới tính bao gồm tội hình sự hoặc tội nhẹ do hành vi bạo lực được thực 

hiện bởi vợ/chồng hiện tại hoặc vợ/chồng cũ hoặc bạn đời thân thiết của nạn nhân, bởi một người mà nạn nhân 
có con chung, bởi một người đang sống chung cùng hoặc đã sống chung với nạn nhân với tư cách là vợ/chồng 

hoặc bạn đời thân thiết, bởi một người có quan hệ tương tự như vợ/chồng của nạn nhân theo phạm vi thẩm 
quyền của luật bạo lực ở nhà hoặc trong gia đình nhận tiền trợ cấp, hoặc bởi bất kỳ người nào khác chống lại 

nạn nhân là người trưởng thành hoặc thanh thiếu niên, những người đang được bảo vệ khỏi các hành vi của 
người đó theo phạm vi thẩm quyền của luật bạo lực ở nhà hoặc trong gia đình; hoặc 

“Hành Vi Theo Dõi Lén Dựa Trên Giới Tính” - tham gia vào một hành vi theo dõi một người cụ thể có thể khiến 

một người duy trí bình thường- 
A. lo sợ cho sự an toàn của mình hoặc sự an toàn của những người khác; hoặc 

B. phải chịu sự đau khổ đáng kể về mặt tình cảm. 

 
Chính Sách của Học Khu liên quan đến các phàn nàn về Tiêu Đề IX là Chính Sách JCAC. Thông tin bổ sung về các thủ tục 

Tiêu Đề IX của DeKalb County School District đăng tại: https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/. 

 
Hiệu trưởng của học sinh đóng vai trò là Điều Phối Viên của Điểm Tiêu Đề IX và các báo cáo/phàn nàn Tiêu Đề IX có thể 

được chuyển đến họ. Điều Phối Viên Tiêu Đề IX của Học Khu là: 

https://www.dekalbschoolsga.org/hr/employee-relations/
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Marissa Key 

Giám Đốc Điều Hành Phòng Quan Hệ Nhân Viên; Điều Phối Viên Tiêu Đề IX 

DeKalb County School District 

1701 Mountain Industrial Blvd 

Stone Mountain, Georgia 30083 

678.676.0105 

titleixcoordinator@dekalbschoolsga.org 

 
Các phàn nàn và/hoặc báo cáo về Tiêu Đề IX sẽ được giải quyết thông qua quy trình khiếu nại sau đây. 

 

QUY TRÌNH KHIẾU NẠI: 
 

Các báo cáo hoặc phàn nàn gửi đến Học Khu liên quan đến cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục vi phạm Tiêu Đề IX sẽ 
được xử lý theo quy trình sau: 

 
1. Báo cáo hoặc phàn nàn có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản và có thể được đưa ra tại bất kỳ thời điểm nào (kể 

cả trong thời điểm không phải giờ việc) thông qua hình thức đưa trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, qua điện thoại 

hoặc thư điện tử bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được đăng trên trang web của nhà trường và/hoặc của Học 

Khu. 

 

2. Bất kỳ học sinh, người nộp đơn xin nhập học, hoặc người khác muốn báo cáo hoặc nộp khiếu nại cáo buộc một 

hành vi vi phạm như được mô tả ở trên phải thông báo ngay cho hiệu trưởng tại trường của mình hoặc thông báo 

cho Điều Phối Viên Tiêu Đề IX được Học Khu chỉ định và ủy quyền. Bất kỳ nhân viên nào nhận được thông tin cáo 

buộc quấy rối tình dục học sinh phải báo cáo cho hiệu trưởng hoặc Điều Phối Viên Tiêu Đề IX. Nếu người bị cáo 

buộc vi phạm là hiệu trưởng, thì báo cáo hoặc phàn nàn sẽ được gửi cho Điều Phối Viên Tiêu Đề IX. 

 

3. Điều Phối Viên Tiêu Đề IX hoặc người được chỉ định sẽ nhanh chóng liên hệ với người phàn nàn để thảo luận về 

các biện pháp hỗ trợ sẵn có được quy định trong chính sách này, xem xét các mong muốn của người phàn nàn đối 

với các biện pháp hỗ trợ, thông báo cho người phàn nàn về các biện pháp hỗ trợ sẵn có với yêu cầu hoặc không 

yêu cầu nộp khiếu nại chính thức, và giải thích về quy trình nộp khiếu nại chính thức. Học Khu sẽ đối xử công bằng 

với người phàn nàn và người bị phàn nàn bằng cách tuân theo quy trình khiếu nại này trước khi trừng phạt người 

bị phàn nàn hoặc đưa ra các biện pháp khắc phục cho người phàn nàn. Các biện pháp khắc phục sẽ được thiết kế 

nhằm khôi phục hoặc duy trì quyền tham gia bình đẳng vào chương trình hoặc hoạt động giáo dục của Học Khu. 

Các biện pháp khắc phục như đã đề cập có thể bao gồm cùng các dịch vụ được cá nhân hóa được mô tả là “các 

biện pháp hỗ trợ”. Tuy nhiên, các biện pháp khắc phục cần có tính kỷ luật hoặc trừng phạt và có thể tạo ra gánh 

nặng cho người bị phàn nàn. 

 

4. Khiếu Nại Chính Thức - Khi nhận được khiếu nại, Học Khu sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho cả hai bên trong 

vòng 10 ngày bao gồm: 

 

a. Quy trình khiếu nại của Học Khu, và 

 

b. Thông báo về các cáo buộc có khả năng cấu thành hành vi quấy rối tình dục, bao gồm thông tin chi tiết 

đầy đủ được biết vào thời điểm đó và có đủ thời gian để chuẩn bị để đưa ra câu trả lời trước bất kỳ cuộc 

phỏng vấn ban đầu nào. Thông tin chi tiết đầy đủ bao gồm danh tính của các bên liên quan đến sự việc, 

nếu biết, hành vi bị cáo buộc cấu thành hành vi quấy rối tình dục, và thời gian và địa điểm của vụ việc bị 

cáo buộc, nếu biết. Thông báo bằng văn bản sẽ bao gồm một tuyên bố rằng người bị phàn nàn được cho 

là không chịu trách nhiệm về hành vi bị cáo buộc và quyết định về trách nhiệm được đưa ra khi kết thúc 

quá trình khiếu nại. Thông báo bằng văn bản sẽ thông báo cho các bên rằng các bên có thể lựa chọn một 

cố vấn, người cố vấn có thể là luật sư nhưng không bắt buộc phải là luật sư và là người có thể điều tra và 

xem xét bằng chứng. Thông báo bằng văn bản sẽ thông báo cho các bên về bất kỳ điều khoản nào trong 

bộ quy tắc ứng xử dành cho học sinh nghiêm cấm việc cố ý khai báo gian dối hoặc cố ý cung cấp thông 

tin sai lệch trong quá trình khiếu nại. Thông báo sẽ mô tả phạm vi hoặc liệt kê các hình thức xử phạt kỷ 

luật và biện pháp khắc phục mà Học Khu có thể thực hiện sau bất kỳ quyết định chịu trách nhiệm nào 

được đưa ra. 
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c. Nếu trong quá trình điều tra, Học Khu quyết định điều tra các cáo buộc về người phàn nàn hoặc người bị 

phàn nàn không có trong thông báo được cung cấp theo khoản (4)(B), thì Học Khu sẽ cung cấp thông báo 

về các cáo buộc bổ sung cho các bên được xác định danh tính. 

 

5. Bác Bỏ Khiếu Nại Chính Thức 

Học Khu sẽ điều tra tất cả các cáo buộc có trong khiếu nại chính thức. Học Khu sẽ bác bỏ các cáo buộc về hành vi 

không đáp ứng đúng định nghĩa về hành vi quấy rối tình dục hoặc không xảy ra trong chương trình hoặc hoạt 

động giáo dục của học khu, hoặc hành vi chống lại một người tại Hoa Kỳ. Việc bác bỏ này sẽ chỉ áp dụng cho các 

cáo buộc của Tiêu Đề IX. Việc bác bỏ như vậy sẽ không cấm Học Khu giải quyết các cáo buộc theo một điều khoản 

khác trong chính sách của Học Khu. 

 

Học Khu, cũng có thể bác bỏ khiếu nại chính thức nếu: 

 

a. người khiếu nại thông báo cho Điều Phối Viên Tiêu Đề IX bằng văn bản về việc họ muốn rút khiếu nại 

chính thức hoặc bất kỳ cáo buộc nào trong đó; 

 

b. người bị cáo buộc không còn làm việc cho Học Khu; hoặc 

 

c. có những trường hợp ngăn cản Học Khu thu thập đủ bằng chứng để đi đến quyết định về các cáo buộc. 

 

Học Khu sẽ cung cấp đồng thời cho các bên thông báo bác bỏ bằng văn bản bao gồm lý do bác bỏ. 

 

6. Tổng Hợp Các Khiếu Nại Chính Thức 

Học Khu có thể tổng hợp các khiếu nại chính thức về các cáo buộc quấy rối tình dục chống lại nhiều hơn một người 

bị phàn nàn, hoặc của nhiều người phàn nàn chống lại một hoặc nhiều người bị phàn nàn, hoặc bởi một bên chống 

lại bên kia, trong đó các cáo buộc quấy rối tình dục phát sinh từ cùng một sự kiện hoặc hoàn cảnh. Trong trường 

hợp quy trình khiếu nại liên quan đến nhiều người phàn nàn hoặc nhiều hơn một người bị phàn nàn, thì sẽ tham 

chiếu tương ứng đến “bên”, “người khiếu nại” số ít hoặc “người bị phàn nàn” số nhiều, nếu có. 

 

7. Điều Tra Khiếu Nại Chính Thức 

Sau khi thông báo bằng văn bản cho các bên về việc nhận được khiếu nại chính thức, Học Khu sẽ có 30 ngày để 

điều tra. Khi điều tra một khiếu nại chính thức, và trong suốt quá trình khiếu nại, Học Khu sẽ 

 

a. Giả định nghĩa vụ chứng minh và nghĩa vụ thu thập bằng chứng đủ để đạt được quyết định về trách 

nhiệm và không đặt nghĩa vụ đó lên các bên với điều kiện Học Khu không thể truy cập, xem xét, tiết lộ 

hoặc sử dụng hồ sơ của một bên được lập hoặc duy trì bởi một bác sĩ, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, hoặc 

chuyên gia hoặc người bán chuyên nghiệp được công nhận khác hoạt động theo năng lực của chuyên gia 

hoặc người phụ tá có kinh nghiệm của chuyên gia hoặc năng lực của người phụ tá đó, và được thực hiện 

và duy trì liên quan đến việc cung cấp phương pháp điều trị cho bên đó, trừ khi Học Khu có được sự chấp 

thuận tự nguyện và bằng văn bản của bên đó; 

 

b. Cung cấp cho cả hai bên cơ hội bình đẳng để trình bày sự kiện và nhân chứng chuyên môn cũng như các 

bằng chứng buộc tội và bào chữa khác, đồng thời có cơ hội để xem xét và phản hồi đầy đủ tất cả các 

bằng chứng trong hồ sơ; 

 

c. Không hạn chế khả năng của một trong hai bên trong việc thảo luận về các cáo buộc đang được điều tra 

hay thu thập và trình bày bằng chứng liên quan; 

 

d. Cung cấp cho các bên cơ hội như nhau để thuê người khác có mặt trong bất kỳ thủ tục tố tụng khiếu kiện 

nào, bao gồm cơ hội được đi cùng với bất kỳ cuộc họp hoặc thủ tục tố tụng liên quan nào do cố vấn mà 

họ lựa chọn, người này có thể, nhưng không bắt buộc phải là luật sư, và không giới hạn sự lựa chọn hoặc 

sự hiện diện của cố vấn cho người khiếu nại hoặc người bị cáo buộc trong bất kỳ cuộc họp hoặc thủ tục tố 

tụng khiếu kiện nào; tuy nhiên, Học Khu có thể thiết lập các hạn chế về mức độ mà cố vấn có thể tham 

gia vào quá trình tố tụng, miễn là các hạn chế này được áp dụng như nhau cho cả hai bên; 

 

e. Gửi thông báo bằng văn bản về các cuộc thẩm vấn điều tra, cuộc họp hoặc phiên điều trần cho các bên 

khi dự kiến có sự tham gia của họ, bao gồm ngày, giờ, địa điểm, thành phần tham gia và mục đích của tất 
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cả các cuộc thẩm vấn điều tra hoặc các cuộc họp khác, trong khoảng thời gian đủ để bên đó chuẩn bị 

tham gia; 

 

f. Cung cấp cho các bên và cố vấn của họ cơ hội để kiểm tra và xem xét bất kỳ bằng chứng phi đặc quyền 

nào liên quan trực tiếp đến các cáo buộc, bao gồm bằng chứng mà Học Khu không có ý định dựa vào để 

đưa ra quyết định về trách nhiệm và bằng chứng buộc tội hoặc bao chữa cho dù thu được từ một bên 

hoặc nguồn khác, để mỗi bên có thể phản hồi có ý nghĩa về bằng chứng trước khi kết thúc điều tra. Trước 

khi hoàn thành báo cáo điều tra, Học Khu sẽ gửi cho mỗi bên và cố vấn của bên đó, nếu có, bằng chứng 

cần được kiểm tra và xem xét ở định dạng điện tử hoặc bản in. Các bên phải có ít nhất 10 ngày để kiểm 

tra, xem xét và gửi phản hồi bằng văn bản về bằng chứng mà điều tra viên sẽ xem xét trước khi hoàn 

thành báo cáo điều tra. 

 

g. Học Khu sẽ gửi cho các bên và cố vấn của họ một báo cáo điều tra tóm tắt một cách công bằng bằng 

chứng liên quan, ở định dạng điện tử hoặc bản in, để các bên trả lời trong vòng ít nhất 10 ngày làm việc. 

Các bên có thể chọn từ bỏ 10 ngày này. Học Khu có thể trả lời bằng văn bản về báo cáo điều tra đối với 

câu trả lời đã gửi của các bên và/hoặc chia sẻ câu trả lời giữa các bên để có thêm phản hồi. Các yếu tố có 

liên quan trong phản hồi bằng văn bản của các bên có thể được đưa vào báo cáo điều tra cuối cùng, cũng 

như bất kỳ bằng chứng liên quan bổ sung nào và các sửa đổi cần thiết. Các lý do cho bất kỳ thay đổi nào 

được thực hiện sau thời gian xem xét và nhận xét sẽ được ghi lại. 

 

h. Học sinh phải hợp tác trong cuộc điều tra này. Nếu không, các em có thể bị kỷ luật theo Quy Tắc Ứng Xử 

dành cho Học Sinh. 

 

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình điều tra về hành vi quấy rối tình dục học sinh được báo cáo, điều tra 
viên xác định rằng hành vi quấy rối được báo cáo cần được gọi tên đúng hơn là lạm dụng, thì sự việc hoặc tình 

huống được báo cáo sẽ được quy vào theo biên bản của Học Khu về điều tra lạm dụng trẻ em. Hành vi quấy rối 
tình dục được báo cáo được xác định không phải là quấy rối tình dục như được định nghĩa theo Tiêu Đề IX có thể 

được điều tra theo Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh. 
 

8. Câu Hỏi 

Sau khi Học Khu gửi báo cáo điều tra cho các bên và trước khi đi đến quyết định về trách nhiệm, (những) người ra 

quyết định sẽ dành khoảng thời gian 10 ngày để mỗi bên có cơ hội gửi các câu hỏi bằng văn bản, có liên quan mà 

một bên muốn hỏi bên còn lại hoặc nhân chứng, cung cấp cho mỗi bên câu trả lời và cho phép mỗi bên có thêm 

các câu hỏi tiếp theo có giới hạn. Các câu hỏi và bằng chứng về khuynh hướng tình dục hoặc hành vi tình dục 

trước đây của người khiếu nại là không liên quan, trừ khi những câu hỏi và bằng chứng đó là về hành vi tình dục 

trước đây của người khiếu nại được đưa ra để chứng minh rằng ai đó không phải là người bị cáo buộc đã thực hiện 

hành vi mà người khiếu nại cáo buộc, hoặc nếu các câu hỏi và bằng chứng liên quan đến các sự cố cụ thể về hành 

vi tình dục trước đây của người khiếu nại đối với người bị cáo buộc và được cung cấp để chứng minh sự đồng ý. 

Học Khu sẽ không yêu cầu, cho phép, dựa vào, hoặc sử dụng các câu hỏi hoặc bằng chứng cấu thành hoặc tìm 

cách tiết lộ thông tin được bảo vệ theo một đặc quyền được pháp luật công nhận, trừ khi người nắm giữ đặc 

quyền đó đã từ bỏ đặc quyền. (Những) người ra quyết định phải giải thích cho bên đề xuất các câu hỏi về mọi 

quyết định loại trừ một câu hỏi không liên quan. 

 

9. Quyết Định Về Trách Nhiệm - Người ra quyết định, không phải là (những) Điều Phối Viên hoặc (những) điều tra 

viên Tiêu Đề IX, sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản về trách nhiệm trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc giai đoạn 

hỏi và trả lời. Để đi đến quyết định này, Học Khu sẽ áp dụng tiêu chuẩn bằng chứng vượt trội cho các khiếu nại 

chính thức đối với học sinh, cho các khiếu nại chính thức đối với nhân viên và cho tất cả các khiếu nại về quấy rối 

tình dục. Quyết định bằng văn bản phải bao gồm: 

 

a. Xác định tất cả các cáo buộc có khả năng cấu thành hành vi quấy rối tình dục như được định nghĩa trong 

quy định này; 

 

b. Mô tả các bước theo thủ tục được thực hiện từ khi nhận được đơn khiếu nại chính thức thông qua quyết 

định, bao gồm bất kỳ thông báo nào cho các bên, thẩm vấn các bên và nhân chứng, đến thăm hiện 

trường và các phương pháp được sử dụng để thu thập bằng chứng khác; 

 

c. Kết quả thực tế và kết luận về việc liệu hành vi quấy rối tình dục bị cáo buộc có xảy ra hay không; và 
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d. Cơ sở lý luận của kết quả đối với mỗi cáo buộc, bất kỳ biện pháp trừng phạt kỷ luật nào được áp dụng đối 

với người bị cáo buộc và những biện pháp khắc phục, nếu có, sẽ được cung cấp cho người khiếu nại. 

 

Thông tin này sẽ được gửi đồng thời cho cả hai bên cùng với quá trình kháng cáo. Điều Phối Viên Tiêu Đề IX chịu 

trách nhiệm thực hiện hiệu quả mọi biện pháp khắc phục. 

 

10. QUY TRÌNH KHÁNG CÁO: 

Kháng cáo về quyết định bằng văn bản hoặc về việc sa thải có thể được thực hiện bởi một trong hai bên trong 

vòng 10 ngày sau khi quyết định dựa trên các cơ sở sau: 

 

1. Một vấn đề về thủ tục ảnh hưởng đến kết quả; 

 

2. Thông tin hoặc bằng chứng mới được phát hiện không có sẵn hợp lý tại thời điểm đưa ra xác định trách 

nhiệm hoặc sa thải, có thể ảnh hưởng đến kết quả, hoặc 

 

3. (Các) Điều Phối Viên Tiêu Đề IX, (các) điều tra viên hoặc (các) người ra quyết định có xung đột lợi ích 

hoặc thiên vị ảnh hưởng đến kết quả. 

 

Đối với tất cả các kháng cáo, Học Khu sẽ: 

 

a. Thông báo bằng văn bản cho bên kia khi có đơn kháng cáo và thực hiện các thủ tục kháng cáo 

như nhau cho cả hai bên; 

 
b. Đảm bảo rằng (những) người ra quyết định cho kháng cáo không phải là (những) người ra quyết 

định đã đạt được quyết định về trách nhiệm hoặc sa thải, (các) điều tra viên hoặc Điều Phối Viên 

Tiêu Đề IX; 

 

c. Đảm bảo rằng (những) người ra quyết định kháng cáo tuân thủ các tiêu chuẩn đào tạo được quy 

định trong chính sách này; 

 

d. Cho cả hai bên một cơ hội hợp lý, bình đẳng để gửi một tuyên bố bằng văn bản ủng hộ hoặc 

kháng cáo kết quả; 

 
e. Ban hành một quyết định bằng văn bản mô tả kết quả của việc kháng cáo và lý do của kết quả; và 

 

f. Cung cấp quyết định bằng văn bản đồng thời cho cả hai bên trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận 

được đơn kháng cáo. 

 

GIẢI QUYẾT KHÔNG CHÍNH THỨC 
 

Quy trình giải quyết không chính thức cho phép Học Khu tùy ý đưa ra và tạo điều kiện cho quy trình giải quyết không chính 
thức như hòa giải hoặc công lý phục hồi miễn là các bên đưa ra sự đồng ý tự nguyện, có hiểu biết bằng văn bản để cố 

gắng giải quyết không chính thức. Các bên chỉ có thể tham gia vào quá trình giải quyết không chính thức khi có đơn khiếu 
nại chính thức. Học Khu không thể yêu cầu các bên tham gia vào quá trình giải quyết không chính thức. Các bên có thể rút 

lại quy trình giải quyết không chính thức và tiếp tục quá trình điều tra liên quan đến khiếu nại chính thức, bất kỳ lúc nào 
trước khi đạt được giải pháp. Không có biện pháp giải quyết không chính thức đối với các cáo buộc của nhân viên về hành 

vi quấy rối tình dục học sinh. 
 

Trước khi giải quyết không chính thức, Học Khu sẽ: 

 
1. Cung cấp cho các bên một thông báo bằng văn bản cho biết: Các cáo buộc, các yêu cầu của quy trình giải quyết 

không chính thức bao gồm các trường hợp ngăn cản các bên tiếp tục khiếu nại chính thức phát sinh từ các cáo 

buộc tương tự, tuy nhiên, với điều kiện là tại bất kỳ thời điểm nào trước khi đồng ý với một giải pháp, bất kỳ bên 

nào cũng có quyền rút khỏi quy trình giải quyết không chính thức và tiếp tục quy trình khiếu nại đối với khiếu nại 

chính thức, và bất kỳ hậu quả nào do việc tham gia vào quy trình giải quyết không chính thức, bao gồm việc các 

hồ sơ sẽ được lưu giữ hoặc có thể được chia sẻ; 

 
2. Có được sự đồng ý tự nguyện bằng văn bản của các bên đối với quá trình giải quyết không chính thức. 
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BÁO CÁO CÁC HÀNH VI QUẤY RỐI TÌNH DỤC HOẶC HÀNH VI SAI TRÁI TÌNH DỤC CỦA 
NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI HỌC SINH 
 

Tiêu Đề IX cũng áp dụng cho các hành vi quấy rối tình dục của nhân viên đối với học sinh và có thể được giải quyết theo 

quy trình khiếu kiện trước đó. 
 
Hơn nữa, O.C.G.A. § 20-2-751.7.(a) với điều kiện là: “Professional Standards Commission sẽ thiết lập một quy trình do tiểu 
bang bắt buộc để học sinh tuân theo trong việc báo cáo các trường hợp bị cáo buộc là hành vi không phù hợp của giáo viên, 
quản trị viên hoặc nhân viên trường học hoặc những người khác đối với học sinh, điều này sẽ không ngăn cấm khả năng học 
sinh báo cáo sự việc với cơ quan thực thi pháp luật. Mỗi hệ thống trường học địa phương sẽ được yêu cầu thực hiện và tuân 
theo quy trình được tiểu bang yêu cầu này và sẽ bao gồm quy trình bắt buộc trong sổ tay học sinh và trong sổ tay hoặc chính 
sách của nhân viên.”  Sau đây là quy trình báo cáo: 
 

A. Học sinh nào (hoặc cha mẹ hoặc bạn của học sinh) đã là nạn nhân của một hành vi xúc phạm giới tính bởi một giáo 

viên, quản trị viên hoặc nhân viên khác của Hệ Thống Trường Học, thì nên nói báo cáo hành vi cho bất cứ giáo viên, 
cố vấn hoặc quản trị viên nào ở trường của mình. 

 
B. Bất kỳ giáo viên, cố vấn, người tình nguyện hoặc quản trị viên nào nhận được báo cáo của một học sinh về xúc 

phạm giới tính hoặc hành vi xấu giới tính bởi một giáo viên, quản trị viên hoặc nhân viên khác, sẽ lập tức nói báo 
cáo sự cố bằng điện thoại hay cách khác cho hiệu trưởng trường hoặc người chỉ định của hiệu trưởng, và sẽ trình 

văn thư báo cáo sự cố cho hiệu trưởng trường hoặc người chỉ định của hiệu trưởng trong vòng 24 giờ. Nếu người bị 
cáo tội xúc phạm giới tính hoặc hành vi giới tính xấu chính là hiệu trưởng, bản báo cáo bằng lời nói và bằng văn thư 
sẽ phải gửi cho tổng quản đốc hay người chỉ định của tổng quản đốc.  

 
C. Bất kỳ hiệu trưởng trường hoặc người chỉ định của hiệu trưởng nào nhận được báo cáo về xúc phạm giới tính như 

định nghĩa trong O.C.G.A. § 19-7-5 sẽ lập tức báo cáo bằng lời nói cho Trợ Tá Xã Hội của trường, nhưng không bao 
giờ trễ hơn 24 giờ từ khi có lý do đủ để tin rằng một đứa trẻ đã bị xúc phạm. Bản Báo Cáo Về Bảo Vệ Trẻ Em của 

Trợ Tá Xã Hội của trường có thể được trình bằng điện thoại, fax, hoặc bằng văn thư (phương pháp thích nhất của 
hệ thống trường học là báo cáo bằng văn thư) cho một cơ quan phúc lợi trẻ em cung cấp những dịch vụ che chở, 

như chỉ định bởi Sở Tài Nguyên Nhân Lực, hoặc, nếu không có cơ quan như vậy, cho một giới thẩm quyền cảnh sát 

thích hợp hoặc công tố viên.  
 

Các báo cáo nào về hành vi giới tính xấu vào một học sinh bởi một giáo viên, quản trị viên hoặc nhân viên khác, nếu không 
gồm trong O.C.G.A. § 19-7-5, phải được điều tra lập tức bởi nhân viên của trường hoặc hệ thống. Để bảo vệ tính chính trực 

của quá trình và để hạn chế số lần phỏng vấn học sinh, nhân viên được chỉ định của hệ thống trường buộc phải lấy một bản 
tuyên bố viết của học sinh trước bất kỳ người nào khác. Nếu cuộc điều tra về việc cáo buộc hành vi giới tính xấu cho thấy có 

lý do đủ để tin rằng báo cáo về hành vi giới tính xấu là có giá trị, hiệu trưởng trường hoặc người chỉ định của hiệu trưởng sẽ 
lập tức báo cáo bằng văn thư cho Tổng Quản Đốc Vùng được chỉ định, Viên Chức Chánh An Toàn Công Cộng, và Người Điều 

Hành Công Tác Xã Hội của Trường. Tổng Quản Đốc và Phân Bộ Ðạo Ðức của Tiểu Ban Tiêu Chuẩn Nghề Nghiệp cũng phải 

được thông báo về mọi hành vi giới tính xấu đã được xác nhận. 
 

THỦ TỤC KIỆN CÁO VỀ BÌNH ĐẲNG NAM NỮ TRONG THỂ THAO 
 

Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb nghiêm cấm kỳ thị trong các chương trình thể thao tiểu học và trung học, đúng theo 

đạo luật Georgia Gender Equity in Sports Act (Bình Ðẳng Nam Nữ trong Thể Thao).  Các thủ tục kiện cáo sau đây được đưa 
ra để có thể giải quyết nhanh chóng và công bằng các văn thư kiện cáo của học sinh, kể cả những cái do cha mẹ hoặc 

người giám hộ đưa lên nhân danh học sinh. 
 

ĐỊNH NGHĨA: 
 “Ngày” có nghĩa là ngày lịch. 

 “Kiện cáo” là một lời khiếu nại cáo buộc Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb đã có một hành động vi phạm đạo luật 

O.C.G.A. § 20-2-315 (Bình Ðẳng Nam Nữ trong Thể Thao). 

 “Nguyên cáo” là người đưa ra lời khiếu nại. 

 “Học sinh” là một người đã đăng ký trong một trường học hoặc chương trình học tập do Hệ Thống Trường Học Quận 

DeKalb điều hành. 
 

THỦ TỤC: 
 
Kiện cáo chỉ có thể được trình lên bởi học sinh bị ảnh hưởng hoặc bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh bị ảnh 

hưởng, và sẽ tiến hành theo cách thức sau đây: 
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 Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày nguyên cáo biết, hoặc đúng lẽ phải biết, về việc kiện cáo (hoặc trong vòng 

mười (10) ngày từ ngày công bố thủ tục này, cái nào đến sau), nguyên cáo phải trình đơn kiện cáo viết cho Tổng 
Quản Ðốc, vị này sẽ ghi nhận ngày nhận được. 

 Ðơn kiện cáo phải: (1) nêu tên nguyên cáo và học sinh bị ảnh hưởng; (2) xác định hoàn cảnh hoặc các tình trạng 

đã gây nên việc kiện cáo; (3) nêu chính xác các quy định của luật hoặc các điều lệ để thi hành nào muốn cáo buộc 

là đã bị vi phạm; và (4) nói rõ sự giúp đỡ mong muốn. 
 Tổng Quản Ðốc sẽ cho điều tra vụ kiện cáo.  Trong vòng 30 ngày sau khi vụ kiện cáo được trình lên, Tổng Quản Ðốc 

sẽ trả lời bằng văn thư cho lời kiện cáo, nêu lên các sự thể chính yếu và lý do cho quyết định. 

 Nguyên cáo được quyền kháng cáo quyết định của Tổng Quản Ðốc lên Hội Ðồng Giáo Dục Quận DeKalb. Kháng cáo 

phải bằng văn thư và trình lên Hội Ðồng Giáo Dục Quận DeKalb trong vòng 35 ngày từ ngày có hồi đáp của Tổng 
Quản Ðốc.  Hội Ðồng có thể xem lại tất cả các tư liệu liên quan đến vụ kiện cáo và ra quyết định bằng văn thư không 

trước 45 ngày sau khi nhận được đơn kiện cáo viết . 
 Nguyên cáo được quyền kháng cáo mọi quyết định của Hội Ðồng Giáo Dục Quận DeKalb lên Bộ Giáo Dục Tiểu Bang, 

chiếu theo luật O.C.G.A. § 20-2-1160. 

 
Học sinh và/hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ nào của một trẻ vị thành niên cảm thấy rằng một hành động của Hệ Thống 

Trường Học Quận DeKalb vi phạm luật O.C.G.A. § 20-2-315 (Ðạo luật về Bình Ðẳng Nam Nữ trong Thể Thao) được quyền 
nộp đơn khiếu nại bằng cách điền vào một mẫu đơn và gửi cho Employee Relations, Division of Human Resources, 1701 

Mountain Industrial Blvd., Stone Mountain, GA  30083.  Có thể lấy mẫu đơn tại Office of the Director of Athletics, 5829 

Memorial Drive, Stone Mountain, Georgia 30083, hoặc tại www.dekalbschoolsga.org/athletics/downloads.
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SỬ DỤNG INTERNET VÀ KỸ THUẬT 
 

Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb cung cấp các kỹ thuật, mạng lưới, và truy cập vào Internet để yểm trợ nhiệm vụ giáo 
dục của Hệ Thống Trường Học và nâng cao chương trình học và các cơ hội học tập cho học sinh và nhân viên, theo đúng 

đạo luật Children’s Internet Protection Act (CIPA, Ðạo luật Bảo Vệ Trẻ Em trên Internet) năm 2000. Tất cả các điều chỉ dẫn, 
luật lệ, chính sách, và điều lệ được áp dụng cho tất cả dịch vụ và trang bị viễn thông cung cấp bởi Hệ Thống Trường Học, 

gồm có, nhưng không giới hạn ở những điều sau đây: 
 

 Các trạm làm việc có máy vi tính và các máy vi tính xách tay, 

 Điện thoại smart, tablets, e-readers, và các máy móc khác di động, 

 Các dịch vụ Internet, 

 Các dịch vụ điện thoại, và 

 Các dịch vụ điện thoại di động 

 
Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb tin rằng sự thông tin và tương tác tìm được trên Internet cấp những tin tức có giá trị về 

giáo dục. Không phải lúc nào Hệ Thống Trường Học cũng có thể kiểm soát được việc tìm thấy những tư liệu có thể tranh luận 
hoặc không thích hợp; bởi vậy, người dùng có thể tình cờ hoặc cố tình khám phá ra những tư liệu gây tranh luận.  Người sử 

dụng có trách nhiệm tránh mở ra những tư liệu như vậy. 
 

Việc sử dụng Internet phải là để yểm trợ cho việc nghiên cứu giáo dục và phải thích hợp với các mục đích và mục tiêu giáo 
dục của Hệ Thống Trường Học.  Sử dụng hệ mạng hoặc tài nguyên giáo dục của bất kỳ Hệ Thống Trường Học nào khác cũng 

phải tuân theo các điều lệ, chính sách và chỉ dẫn của hệ mạng đó. Các người dùng phải tuân hành đúng các điều lệ và thủ 

tục được nêu rõ và xét thấy cần thiết tại địa điểm mà từ đó truy cập vào Internet.  Sự truyền đạt mọi tư liệu vi phạm mọi 
luật của liên bang, tiểu bang hoặc điều lệ tiểu bang, đều bị nghiêm cấm.  Các tư liệu này gồm có nhưng không giới hạn ở: 

(1) tư liệu có bản quyền; (2) tư liệu có tính cách hăm doạ, khiêu dâm hoặc tục tĩu; hoặc (3) tư liệu được bảo vệ bởi bí quyết 
nghề nghiệp.  Sử dụng các tài nguyên của Hệ Thống Trường Học, kể cả hệ mạng, cho (1) lợi tài chính riêng tư, quảng cáo 

thương mại, hoặc các sinh hoạt chào mời bởi hoặc cho những định chế vị lợi, hoặc (2) vận động chính trị, đều bị nghiêm 
cấm.  Mọi hoạt động bất hợp pháp bị tuyệt đối nghiêm cấm. 

 

Sử dụng Internet là một đặc quyền, không phải là quyền lợi.  Học sinh nào dùng mà không tuân hành Thoả Thuận về việc 
Sử Dụng Internet Ðúng Phép của Hệ Thống Trường Học sẽ bị mất đặc quyền dùng Internet trong ít nhất một tuần lễ.  Các 

vi phạm của học sinh có thể đưa đến biện pháp kỷ luật thích hợp thêm vào đình học hoặc chấm dứt việc dùng Internet. 
 

Người dùng nào đã bị xác định là một mối nguy về an ninh hoặc đã có thành tích vấn đề với các hệ thống vi tính khác, có 
thể không được phép sử dụng Internet.  Hệ Thống Trường Học không bảo đảm bất cứ điều gì, dù là nói ra hay hiểu ngầm, 

cho dịch vụ được cung cấp.  Hệ Thống Trường Học sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào cho bất cứ người dùng 
nào, kể cả mất mát dữ liệu gây ra bởi những sự chậm trễ, không giao hàng, giao hàng sai, hoặc gián đoạn dịch vụ do sự sơ 

xuất của chính Hệ Thống hoặc những lầm lỗi và sơ sót của người dùng.  Người dùng phải gánh chịu mọi rủi ro trong việc sử 

dụng mọi thông tin lấy được qua Internet.  Hệ Thống Trường Học đặc biệt không nhận bất cứ trách nhiệm gì về sự chính xác 
hay chất lượng của những thông tin lấy được qua các dịch vụ của họ. 

 
Học sinh sử dụng các tài nguyên Internet và kỹ thuật của Hệ Thống Trường Học đều buộc phải tuân theo các điều khoản 

sau: 
 

 Học sinh sẽ tuân theo tiêu chuẩn lịch sự và hạnh kiểm thích hợp với các tập tục và chính sách của Hội Ðồng Giáo 

Dục Quận DeKalb khi gửi hoặc đăng thư tín hoặc truyền đạt dữ liệu hoặc thông tin khác trên Intranet. 
 Học sinh sẽ chỉ dùng hệ thống internet cho những mục đích học tập có liên quan đến các bài vở và sinh hoạt 

của lớp và học trình mà thôi. 

 Học sinh sẽ chứng tỏ hạnh kiểm thích hợp trên mạng, kể cả tương tác với những cá nhân khác trên các website 

về mạng luới xã hội và phòng nói chuyện. 
 Học sinh sẽ cố gắng mọi cách để bảo tồn mọi thông tin khỏi những người dùng trái phép. 

 Học sinh sẽ không khởi đầu hoặc tham gia bất kỳ hình thức bắt nạt bằng vi tính nào. 

 Học sinh sẽ không gửi hoặc nhận thư tín hoặc hình ảnh không thích hợp hay xúc phạm từ bất cứ nguồn nào.  Ví 

dụ, học sinh không được đăng, công bố, hay trưng bày tư liệu có tính cách phỉ báng, không chính xác, nhục mạ, tục 
tĩu, phạm thánh, có khuynh hướng giới tính, hăm doạ, xúc phạm chủng tộc hoặc tôn giáo, kỳ thị nam nữ, hay bất 
hợp pháp. 

 Học sinh sẽ không đăng thư tín và gán ghép nó cho người dùng khác. 
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 Học sinh sẽ không vi phạm an ninh của mạng bằng cách truy cập vào hệ thống dưới một ID khác cái của mình, 

chia xẻ ID của mình, password, hoặc trương mục với người khác. 

 Học sinh sẽ không tiết lộ, sử dụng, hoặc phổ biến thông tin cá nhân của người vị thành niên/học sinh khác. 

 Học sinh sẽ không dùng hệ thống internet cho mọi mục đích nào vi phạm luật liên bang hoặc tiểu bang. 

 Học sinh sẽ không truyền đạt hay đăng tải những thông tin hay nhu liệu nào vi phạm các luật về bản quyền. 
 Học sinh sẽ không tháo gỡ các thành phần của hệ mạng, sửa đổi các chương trình hoặc dữ liệu, hoặc cố tình làm 

nhiễm bất kỳ máy vi tính nào với siêu vi trùng. 

 Học sinh sẽ không dùng hệ mạng khi không có phép, cố tình huỷ bỏ hoặc làm hại hồ sơ và dữ liệu thuộc về 

người dùng khác, hoặc vi phạm luật bản quyền. 
 

Ðặc biệt cảnh báo học sinh: gửi những thư tín hoặc hình ảnh bất chính bằng các máy móc giao thông điện tử 

hoặc internet/intranet bất kỳ lúc nào có thể đưa đến những hậu quả rất nghiêm trọng về việc đi học, bản 
thân và/hoặc hình sự. 

 
Học sinh sẽ tuân theo tiêu chuẩn lịch sự và hạnh kiểm thích nghi với tập tục và các chính sách của Hội Đồng 
Giáo Dục Quận DeKalb, gồm có nhưng không giới hạn ở Chính Sách Hội Đồng IFBGB tựa đề là “Web Pages”, 
khi gửi hoặc đăng những thư tín hoặc chuyển giao dữ liệu hay thông tin khác trên Intranet. 
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CHI TIẾT BỔ TÚC VỀ SỰ AN TOÀN VÀ KỶ LUẬT 
 

BẮT NẠT, QUẤY RỐI, VÀ LÀM HOANG MANG 
 

DeKalb County School District cũng đã triển khai một Đường Dây Cảnh Báo Học Khu (1-888-475-0482) để 
báo cáo các trường hợp sử dụng vũ khí, bạo lực, bắt nạt, quấy rối, và/hoặc ma túy. 

 
Không thể mong đợi học sinh đạt được hoàn toàn tiềm năng học vấn của chúng trong một môi trường có sợ hãi 

và doạ nạt. Tất cả các trường trong Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb có bổn phận cung cấp một môi trường 
học tập an toàn, lành mạnh và tốt đẹp cho học sinh và khuyến khích tinh thần tôn trọng và chấp nhận lẫn nhau 

giữa các học sinh, nhân viên và người tình nguyện. 
 

Học Khu nghiêm cấm một cách rõ ràng hành vi bắt nạt, quấy rối, và làm hoang mang của bất kỳ học sinh nào, 

bằng bất kỳ phương thức hay biện pháp nào, tại trường, trong địa phận của trường, hoặc khi tham gia các hoạt 
động liên quan đến trường; trong lúc đến hoặc đi về từ trường trên xe buýt của trường; ngoài trường khi hành vi 

dẫn đến làm rối loạn môi trường trường học; hoặc bằng cách sử dụng dữ liệu hay phần mềm truy cập thông qua 
máy tính, hệ thống máy tính, mạng máy tính, hoặc công nghệ điện tử khác của Học Khu. 

 
Chiếu theo luật tiểu bang, chính sách này cũng áp dụng cho các hành động bắt nạt bằng vi tính, xảy ra bằng 

cách sử dụng truyền thông điện tử, mặc dù hay không hành động điện tử đó phát nguồn từ phạm vi trường học 
hoặc với thiết bị của trường, nếu sự truyền thông điện tử: 

 

1. Nhắm rõ rệt vào học sinh hoặc nhân viên của trường; 
 

2. Có chủ đích ác độc đe doạ sự an toàn của những người bị nhắm hoặc quấy phá đáng kể hoạt động có trật tự 
của trường, và 

 
3. Tạo ra mối lo sợ hợp lý sẽ bị tổn hại cho cá nhân hoặc tài sản của mọi học sinh hoặc nhân viên trường, hoặc 

có xác suất cao sẽ thành công trong mục đích đó. 
 

Theo mục đích của chính sách này, sự truyền thông điện tử gồm có nhưng không giới hạn ở mọi sự truyền đi 

những dấu hiệu, tín hiệu, lời viết, hình ảnh, âm thanh, dữ liệu hoặc tình báo mọi loại, được truyền đi toàn phần 
hoặc một phần bằng dây điện, rađiô, bộ máy điện từ, máy hình ảnh điện tử hoặc máy hình ảnh quang học. 

 
Tất cả nhân viên, học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ nhận được một bản sao đúng nguyên văn của 

chính sách này và các quy định hành chính kèm theo, trong đó nghiêm cấm việc bắt nạt, quấy rối, phân biệt đối 
xử, và làm hoang mang vào đầu năm học như là một phần của Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh. 

 

Học Khu nghiêm cấm trả thù những người có liên quan đến báo cáo về hành vi bắt nạt, quấy rối, và làm hoang 
mang hoặc tham gia công tác điều tra hành vi bắt nạt, quấy rối, và làm hoang mang. Các trường học phải giữ bí 

mật các báo cáo về hành vi bắt nạt, quấy rối, và làm hoang mang ở mức độ phù hợp cho một cuộc điều tra kỹ 
lưỡng. 

 
Các viên chức nhà trường được kỳ vọng sẽ can thiệp ngay lập tức khi thấy có hành vi bắt nạt, quấy rối, và làm 

hoang mang xảy ra hoặc khi nhận được báo cáo về hành vi bắt nạt, quấy rối, và làm hoang mang. 
 

Một nhân viên không tuân hành các yêu cầu của chính sách này và điều lệ hành chánh kèm theo có thể bị biện 

pháp kỷ luật, có thể lên đến cho nghỉ việc. 
 

Vào một thời điểm thích hợp trong khi hoặc sau việc điều tra một báo cáo, cha mẹ hoặc người giám hộ của cả bị 
cáo lẫn nạn nhân phải được thông báo. Nếu sự cố có gây thương tích hoặc tình hình tương tự, phải cung cấp sự 

chăm sóc y tế thích hợp, và cha mẹ hoặc người giám hộ nên được thông báo ngay. 
 

Khi bị phát hiện vi phạm, học sinh đã thực hiện hành vi bắt nạt, quấy rối, và làm hoang mang sẽ phải chịu hình 
phạt phù hợp với độ tuổi, có thể bao gồm, ở mức tối thiểu và không giới hạn trong, hành động kỷ luật hoặc tư vấn 
phù hợp tùy theo hoàn cảnh. 

 
Hướng dẫn và quy trình chi tiết để báo cáo và giải quyết vụ việc bắt nạt, quấy rối, và làm hoang mang cho học 

sinh phải được triển khai theo quy định hành chính đi kèm. 
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Quy Định Hành Chính:  Bắt Nạt/Quấy Rối/Làm Hoang Mang 
Mã Số Mô Tả: JCDAG-R(1) 

 
Học Khu nghiêm cấm các hành vi bắt nạt, quấy rối, và làm hoang mang của bất kỳ học sinh nào, bằng bất kỳ 

phương thức hay biện pháp nào, tại trường, trong địa phận của trường, hoặc khi tham gia các hoạt động liên quan 

đến trường; trong lúc đến hoặc đi về từ trường trên xe buýt của trường; ngoài trường khi hành vi dẫn đến làm rối 
loạn môi trường trường học; hoặc bằng cách sử dụng dữ liệu hay phần mềm truy cập thông qua máy tính, hệ 

thống máy tính, mạng máy tính, hoặc công nghệ điện tử khác của Học Khu. 
 

A. Định Nghĩa 
 

 Bắt nạt – Hành vi xâm kích không ai muốn, giữa những trẻ em ở tuổi đi học, có liên quan đến một sự chênh 

lệch về thế mạnh thật sự hoặc cảm nhận. Hành vi đó được lặp đi lặp lại, hoặc có tiềm năng được lặp đi lặp 
lại, trong thời gian. Cả các học sinh bị bắt nạt và những đứa bắt nạt người khác có thể có những vấn đề 

trầm trọng, lâu dài.  
 

 Hành hạ – Hành vi không ai thích, căn cứ trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc, nam nữ, tôn giáo, 
khuyết tật, khuynh hướng tình dục, danh tính phái tính hoặc biểu hiện phái tính, thật sự hoặc cảm nhận.  

Nó có thể lấy nhiều hình thức, gồm có hành động bằng lời lẽ và gọi bằng tên xấu; phát biểu bằng hình ảnh 
hoặc lời viết, có thể gồm cả dùng điện thoại di động hoặc Internet; hoặc hành vi khác có thể có tính cách 

đe doạ thân thể, có hại, hoặc sỉ nhục.  Hành hạ không nhất thiết gồm có ý định làm hại, nhắm vào một 

mục tiêu nhất định, hoặc gồm có những sự cố lặp đi lặp lại.  Khác với bắt nạt, hành hạ không phải lúc nào 
cũng gồm có một sự chênh lệch thật sự hoặc cảm nhận về thế mạnh.  Hành hạ tạo ra một môi trường thù 

địch khi hành vi có đủ mức trầm trọng, bao quát, hoặc kiên trì để gây trở ngại cho hoặc hạn chế khả năng 
của một học sinh có thể tham gia vào hoặc hưởng lợi từ các dịch vụ, sinh hoạt, hoặc cơ hội của một trường 

đưa ra. 
 

 Uy hiếp người mới đến – Bắt nạt và doạ nạt liên hệ đến các nghi thức để hội nhập vào một nhóm/sinh hoạt 
ngoại khoá hoặc để nâng cao cấp bực/vị thế của một học sinh bên trong tổ chức. 

 

B. Các Hành Vi Bị Cấm 
 

Ví dụ các hành vi bị cấm gồm có, nhưng không giới hạn ở: 
 Công kích bằng lời nói như là trêu chọc hoặc gọi bằng danh từ xấu mà người ta không thích; 

 Tiếng đồn hoặc loan truyền tin thất thiệt; 
 Hăm doạ, chế nhạo và dằn mặt bằng lời nói hoặc cử chỉ; 

 Sỉ nhục công khai; 
 Cô lập về xã hội; 

 Rình rập để hành hạ; 

 Ðụng chạm thân thể trực tiếp như đánh hoặc xô đẩy; 
 Bạo hành và/hoặc tấn công thân thể; 

 Lấy trộm tiền và/hoặc đồ vật cá nhân với mục đích bắt nạt, hành hạ hoặc dằn mặt; 
 Tống tiền hoặc thao túng, kể cả kích động và/hoặc cưỡng chế; 

 Huỷ hoại tài sản của trường hoặc riêng tư; 
 Mọi hình thức bắt nạt bằng điện tử hay cyberbullying dùng các thiết bị của trường, hệ mạng của trường, 

hoặc hệ thống email, hoặc thực hiện tại trường; 
 Dùng máy chụp hình hoặc điện thoại chụp hình để chụp những hình gây ngượng của học sinh hoặc nhân 

viên trường và phân phát cho người khác hoặc đăng trên mạng; 

 Gửi thư nhắn tin bằng chữ hoặc nhắn tin tức thì có tính cách nhục mạ hoặc hăm doạ; 
 Dùng những website để loan truyền những chuyện riêng người khác hoặc tin đồn cho học sinh khác; 

 Bắt nạt bằng vi, tức hành hạ và dằn mặt một người một cách cố ý, thù nghịch và nhiều lần bằng cách sử 
dụng những kỹ thuật số, gồm có nhưng không giới hạn ở email, blog, những website về mạng lưới xã hội 

(ví dụ: Facebook, Twitter, Instagram, Kik, v.v.), phòng nói chuyện (chat rooms), nhắn tin chữ (text), và 
nhắn tin tức thì; 

 Rình rập bằng vi tính, tức hành vi để truyền thông, hoặc khiến được truyền thông, những từ, hình ảnh, 
hoặc lời lẽ bằng hoặc qua việc sử dụng thư điện tử hoặc truyền thông điện tử, nhắm vào hoặc về một 
người nhất định, gây cho nạn nhân đau khổ đáng kể về cảm xúc. 

Tất cả nhân viên, học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ nhận được một bản sao đúng nguyên văn của 
chính sách này trong đó nghiêm cấm hành vi bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang vào đầu năm học như là một phần 

của Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh. 
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C. Báo Cáo Vụ Việc Bắt Nạt/Quấy RốiLàm Hoang Mang 
 

Học sinh, phụ huynh, người giám hộ, hoặc bên liên quan khác có thể báo cáo vụ việc Bắt Nạt/Quấy Rối/Làm Hoang 
Mang cho một quản lý, giáo viên, cố vấn, hoặc nhân viên khác tại trường học của học sinh.  Theo tùy chọn của 

người báo cáo sự việc, báo cáo có thể được thực hiện bằng tên của ai đó hoặc ẩn danh và bằng lời nói hoặc văn 

bản.  Có thể tìm thấy các mẫu báo cáo trong Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh, trên trang web của Học Khu và 
tại mỗi trường của Học Khu.  Các báo cáo về hành vi bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang cũng có thể được thực 

hiện bằng cách sử dụng Đường Dây Cảnh Báo Học Khu theo số 1-888-475-0482 hoặc bằng cách gọi điện cho 
Đường Dây Nóng An Toàn Trường Học của Georgia Department of Education theo số 1-877 SAY-STOP (1-877-

729-7867). 
 

Bất kỳ nhân viên nào nhận được báo cáo về hành vi bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang đều phải ghi chép lại báo 

cáo kịp thời và chuyển tiếp cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định.  Bất kỳ nhân viên nào chứng kiến vụ việc 
bắt nạt/quấy rối/ làm hoang mang hoặc biết được rằng một học sinh đang bị bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang 

đều phải kịp thời, nhưng không muộn quá một (1) ngày sau khi nhận được quan ngại, gửi báo cáo bằng văn bản 
cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định.  Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải đảm bảo rằng tài liệu thích 

hợp được duy trì trong suốt quá trình điều tra và giải quyết vấn đề.  Nếu báo cáo được thực hiện bởi mục tiêu/nạn 
nhân bị cáo buộc, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ liên hệ với phụ huynh hoặc người giám hộ ngay khi 

nhận được báo cáo. 
 

Nếu học sinh làm báo cáo hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh cảm thấy rằng nhà trường không hành 

động thích hợp để điều tra hoặc xử lý vấn đề ngay cả sau khi thỉnh ý hiệu trưởng của trường, học sinh hoặc cha 
mẹ hoặc người giám hộ nên liên lạc với Tổng Quản Đốc Vùng thích hợp hoặc người chỉ định của Tổng Quản Đốc. 

 
Các học sinh tin rằng một học sinh khác trong trường của các em đang bị bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang được 

khuyến khích báo cho một giáo viên, cố vấn, quản lý hoặc nhân viên khác biết. 
 

Học Khu nghiêm cấm trả thù những người báo cáo hành vi bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang hoặc tham gia điều 
tra về hành vi bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang.  Các vụ việc trả thù phải được báo cáo theo cùng quy trình báo 

cáo phàn nàn ban đầu và sẽ được nhân viên nhà trường hoặc học khu điều tra và giải quyết. 

 
Khi người phàn nàn yêu cầu bảo mật thông tin, nhà trường sẽ chỉ chia sẻ các thông tin chi tiết về báo cáo bắt 

nạt/quấy rối/làm hoang mang với những cá nhân cần biết theo nghĩa vụ ứng phó kịp thời và thích hợp với các báo 
cáo về hành vi sai trái của Học Khu, hoặc nếu không thì theo yêu cầu của luật pháp. 

 
Nhân viên nào không chấp hành các đòi hỏi của Chính Sách Hội Đồng Giáo Dục JCDAG và thể lệ kèm theo này 

có thể bị biện pháp kỷ luật, có thể lên đến cho nghỉ việc. 
 

D. Ứng Phó với các Vụ Việc Bắt Nạt/Quấy Rối/Làm Hoang Mang 

 
Các viên chức nhà trường được kỳ vọng sẽ can thiệp ngay lập tức khi thấy có vụ việc bắt nạt/quấy rối/làm hoang 

mang xảy ra hoặc khi nhận được báo cáo về hành vi bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang. Các hành động sau sẽ 
được thực hiện khi hành vi bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang được báo cáo. 

 
1. Điều Tra – Khi nhận được bất kỳ báo cáo nào về hành vi bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang, hiệu trưởng 

hoặc người được chỉ định sẽ chỉ đạo một cuộc điều tra ngay lập tức với sự tham gia của các nhân sự thích 
hợp.  Cuộc điều tra sẽ bắt đầu không muộn hơn ngày học tiếp theo.  Cuộc điều tra sẽ bao gồm phỏng vấn 

(các) thủ phạm bị cáo buộc, (các) nạn nhân, các nhân chứng được xác định, (các) giáo viên và nhân viên 

và xem xét video giám sát, nếu có.  Các cố vấn nhà trường, nhân viên xã hội nhà trường và các nhân viên 
hỗ trợ khác nên được sử dụng chuyên môn của họ khi được xác định bởi hoàn cảnh của vấn đề.  Nhà trường 

sẽ giữ bí mật các kết quả của cuộc điều tra, ngoại trừ liên quan đến thông báo, báo cáo hoặc các nghĩa vụ 
pháp lý khác của Học Khu. 

2. Thông Báo -- Vào một lúc thích hợp trong hoặc sau cuộc điều tra, cha mẹ hoặc người giám hộ của cả bị cáo 
lẫn nạn nhân phải được thông báo, nhưng không trễ hơn ba (3) ngày sau khi hoàn tất cuộc điều tra. Nếu 

sự cố gồm có thương tích hoặc tình hình tương tự, nên cung cấp sự chăm sóc y khoa thích hợp, và cha mẹ 
hoặc người giám hộ phải được thông báo ngay lập tức. Khi đã hoàn tất cuộc điều tra, cả nạn nhân lẫn học 
sinh vi phạm phải được thông báo kết quả điều tra. Các nạn nhân có thể xin thông tin về hình phạt áp đặt 

trên học sinh bị xét thấy đã phạm tội hành hạ, nếu hình phạt liên quan trực tiếp đến nạn nhân. Có thể gồm 
có mệnh lệnh cấm kẻ hành hạ lại gần học sinh bị hành hạ, hoặc cấm kẻ hành hạ đi học trong một thời gian, 
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hoặc phải chuyển sang những lớp học khác. Các trường sẽ không tiết lộ thông tin nào khác trong “hồ sơ 
giáo dục” của học sinh phạm tội, kể cả thông tin về các hình phạt không liên hệ đến học sinh bị hành hạ. 

3. Biện Pháp Tạm Thời – Trường sẽ có những biện pháp để bảo vệ người kiện cáo như cần thiết, kể cả những 
biện pháp tạm thời trước khi có kết quả cuối cùng của cuộc điều tra. 

4. Hành Động Kỷ Luật – Khi bị phát hiện có hành vi sai trái, học sinh đã thực hiện hành vi bắt nạt/quấy rối/làm 

hoang mang sẽ phải chịu hình phạt phù hợp với độ tuổi, có thể bao gồm, ở mức tối thiểu và không giới hạn 
ở, tư vấn, hành động kỷ luật hoặc các hậu quả khác tùy theo hoàn cảnh.  Hành động kỷ luật sau vụ việc bắt 

nạt/quấy rối/làm hoang mang đầu tiên có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành động sau: 
 Mất đặc quyền 

 Chỉ định lại chỗ ngồi trong lớp, nhà ăn, hoặc xe bus  

 Chỉ định lại các lớp học  

 Cấm túc 

 Đình học trong-trường 

 Đình học ngoài-trường (bằng thẩm vấn thích hợp đúng thủ tục) 

 Đuổi học (bằng thẩm vấn thích hợp đúng thủ tục) 

 Xếp vào một trường thay thế (bằng thẩm vấn thích hợp đúng thủ tục) 

5. Chăm Sóc và Theo Dõi Sau Vụ Việc - Việc theo dõi là quan trọng đối với bị cáo, nạn nhân và trong một số 
trường hợp, cộng đồng trường học rộng lớn hơn.  Các trường phải tiến hành công tác chăm sóc và theo dõi 

sau vụ việc cho các cá nhân và các nhóm bị ảnh hưởng bởi hành vi bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang.  Khi 
cần thiết, nên cung cấp dịch vụ tư vấn và các biện pháp can thiệp khác để giải quyết các nhu cầu xã hội-

cảm xúc, hành vi, và học tập của các học sinh là nạn nhân bị bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang và các học 

sinh thực hiện hành vi bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang.  Các trường cũng phải đánh giá môi trường trường 
học để xác định xem có cần đào tạo thêm nhân viên hoặc hướng dẫn học sinh hay không.  Khi thích hợp, 

nhà trường cũng nên nhắc lại quy định cấm trả đũa và cách báo cáo hành vi sai trái đó. 
 

Căn cứ theo luật pháp tiểu bang, các học sinh từ lớp sáu đến lớp mười hai bị phát hiện đã thực hiện hành vi bắt 
nạt/quấy rối/làm hoang mang lần thứ ba trong năm học có thể, ở mức tối thiểu, bị chỉ định sang một trường khác 

thông qua quy trình theo thủ tục thích hợp bởi các cán bộ điều trần kỷ luật, ban hội thẩm, hoặc tòa án. 

 
BÁO CÁO BẮT BUỘC VỀ CÁC TỘI PHẠM PHÁP CỦA HỌC SINH 

 
Các quản trị viên của trường, giáo viên và nhân viên khác căn cứ ở trường phải báo cáo các tội phạm pháp, theo 

như luật quy định (O.C.G.A. § 20-2-1184). 
 

Các nạn nhân của các hành vi xấu cáo buộc học sinh sau đây phải nộp đơn kiện cáo hoặc báo cáo lên ban quản 
trị của trường và ban quản trị trung ương, mô tả sự cố cáo buộc và thương tích hoặc tổn hại đã chịu: (1) một vụ 

cáo buộc học sinh tấn công hoặc đánh đập giáo viên, viên chức hoặc nhân viên khác của trường; (2) một vụ cáo 

buộc học sinh tấn công hoặc đánh đập một học sinh khác; (3) một vụ cáo buộc một học sinh đã cố tình gây tổn 
hại đáng kể trong phạm vi của trường cho tài sản tư của một giáo viên, viên chức, nhân viên hoặc học sinh khác, 

nếu, tuỳ theo ý của hiệu trưởng trường, sự tổn hại cáo buộc có thể biện minh cho việc đuổi học hoặc đình học dài 
hạn. 

 
CÁC ÐỒ VẬT PHẠM PHÁP/NGUY HIỂM/KHẢ NGHI 

 
Học sinh phải báo cáo lập tức cho một quản trị viên hoặc nhân viên khác khi tìm thấy những vật phạm 

pháp, khả nghi, hoặc nguy hiểm, hoặc vật khác bị cấm ở trường.  Học sinh không được sờ mó hay vận 

dụng những vật như vậy, hoặc tiếp nhận hoặc chấp nhận những vật như vậy từ những học sinh khác. 
 

ÐƯỜNG ÐIỆN THOẠI ÐỎ ĐỂ BÁO CÁO BẮT NẠT, BẠO ÐỘNG, VŨ KHÍ VÀ THUỐC/MA TUÝ 
 

Ðược bảo trợ bởi Bộ Giáo Dục Bang Georgia, ÐƯỜNG ÐIỆN THOẠI ÐỎ là một hệ thống báo cáo 24 giờ cho học 
sinh báo cáo vũ khí, bạo động (kể cả bắt nạt), hoặc thuốc/ma tuý một cách ẩn danh bằng cách gọi số 1-877-

SAY-STOP (1-877-729-7867). Các thông tin được ghi lại và chia xẻ với hệ thống trường học địa phương và 
giới công lực địa phương.  Sẽ tiến hành cuộc điều tra khi nhận được báo cáo. 

 

VIÊN CHỨC TÀI NGUYÊN CỦA TRƯỜNG 
 

Viên Chức Tài Nguyên của Trường (SRO) là những cảnh sát viên được cơ quan POST chứng nhận, được phân phối 
cho các trường để duy trì an toàn và an ninh tại trường được phân phối, bảo đảm việc thành lập những chương 

trình ngăn ngừa và can thiệp, làm gương mẫu tốt cho học sinh, làm người liên lạc với những nhân viên và cơ quan 
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công lực khác, giúp cho phát triển Kế Hoạch Trường An Toàn, và làm việc để nâng cao mức hiểu biết về các vấn 
đề pháp lý và quá trình tư pháp.  Tuy nhiên, các người SRO không phải là nhân viên kỷ luật.  Họ không thể được 

dùng để thay thế cho một quản trị viên trong việc cai quản hàng ngày chương trình kỷ luật học sinh. Các nhân 
viên quản trị làm việc với SRO để dùng sự hiểu biết chuyên môn và kinh nghiệm của họ về việc thi hành luật pháp,  

nhưng đừng nên phân phối SRO hay nhân viên cơ quan công lực khác vào các bổn phận và sở làm nào sẽ giới hạn 

hoặc ngăn trở mức đắc lực của họ.  Với tư cách là nhân viên của Hệ Thống Trường Học, các SRO cũng tuân theo 
các đòi hỏi chuyên nghiệp của tất cả nhân viên. 
 
Như quy định bởi luật của bang Georgia, học sinh nào mang vũ khí sẽ bị buộc tội và bị bắt, như định nghĩa trong 

O.C.G.A. § 16-11-127.1, mang giữ thuốc/ma tuý, như định nghĩa trong O.C.G.A. § 16-13-24 đến hết O.C.G.A. § 
16-13-32, phạm tội đại hình hoặc tội đại hình chỉ định, như mô tả trong Title 16 của Criminal Code of Georgia 

Annotated (Bộ Hình Luật Georgia có Chú Giải), và gây thương tích thân thể cho người khác, tổn hại cho tài sản 

công và tư, và/hoặc gây phá rối lớn ở trường, kể cả nhưng không giới hạn ở đưa ra những lời hăm doạ khủng bố.   
 

Các quản trị viên của trường phải báo cáo lập tức các trường hợp tình nghi vi phạm luật cho các người SRO hoặc 
nhân viên công lực khác. Khi một SRO, cơ quan công lực hoặc khẩn cấp khác đến trường trong mục đích đáp ứng 

một lời yêu cầu can thiệp, điều tra, thi hành trát toà, hoặc đáp ứng một trường hợp khẩn cấp, nhân viên quản trị 
viên của trường sẽ theo những điều khuyến cáo của các người đáp ứng.  Trong mọi trường hợp cần đến người 

SRO, cũng như trong mọi tình hình nghiêm trọng khác ở trường, các cha mẹ/ người giám hộ được thông báo kịp 
thời. 

 

Các cha mẹ và người giám hộ được khuyến khích nói cho con của họ biết các hậu quả, kể cả các hình 
phạt hình sự khả dĩ, của hành vi tình dục vị thành niên và các tội mà vị thành niên có thể bị xử như 

một người thành niên (O.C.G.A. § 20-2-735). Quý vị có thể xem thông tin về điều này trên trang web 
của DeKalb District Attorney tại địa chỉ http://www.dekalbda.org. 

 
NHÂN VIÊN AN NINH CỦA TRƯỜNG 

 
Nhân Viên An Ninh Của Trường (CSP) duy trì sự an ninh của trường bằng cách theo dõi các hoạt động ở trường 

và có những biện pháp phòng ngừa cần thiết tối quan trọng cho việc bảo vệ nhân viên và học sinh để gìn giữ một 

môi trường thích hợp cho quá trình giáo dục, bằng cách tuần tra các ngôi nhà và đất đai của trường để bảo đảm 
an ninh. CSP được bổ nhiệm cho tất cả các trường trung học và một số trường tiểu học. 

 
ÐẠO LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÁI XE THIẾU NIÊN/THÀNH NIÊN (TAADRA) 

 
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, các trường học sẽ chứng nhận rằng một học sinh đã được ghi danh và 

không bị đuổi học khỏi trường công hoặc trường tư để đủ điều kiện được cấp giấy phép lái xe hoặc giấy phép cho 
học viên. Trường học sẽ sử dụng mẫu  Chứng Nhận Ghi Danh Vào Trường và Mẫu Chứng Nhận Đủ Điều 

Kiện Để Khôi Phục Các Đặc Quyền Lái Xe. 

 
HỌC SINH QUẤY PHÁ THƯỜNG XUYÊN 

 
Các học sinh thường xuyên phá rối lớp học được xử lý bằng một quá trình MTSS-RTI (Ðáp Ứng Biện Pháp Can 

Thiệp), dùng một quá trình can thiệp nhiều cấp và liên tục theo dõi tiến bộ. Các hậu quả tăng dần đi từ Cấp 1 của 
quá trình RTI cho các sự phá rối đầu tiên, cho đến Cấp 3-SST cho các hành vi phá rối liên tục. Tiêu điểm đầu tiên 

của quá trình RTI là phát triển và thực hiện những phương cách can thiệp để sửa đổi các vấn đề hạnh kiểm được 
xác định. 

 

Học sinh gây rối thường xuyên có thể bị quản chế bằng một cam kết đã ký. Nhân viên hành chính, kết hợp với 
nhân viên nguồn lực và phụ huynh, nên cùng nhau đưa ra một kế hoạch sửa chữa kỷ luật. Học sinh gây rối thường 

xuyên phải được giới thiệu và nhận các can thiệp từ nhân viên nguồn lực (tức là cố vấn, nhân viên xã hội, nhà tâm 
lý học trường, chủ tịch SST, Chuyên Gia Hỗ Trợ Giảng Dạy, hoặc chuyên gia hỗ trợ học sinh) trước khi giới thiệu 

đến phiên điều trần theo thủ tục của Học Khu. 
 

TOÁN YỂM TRỢ HỌC SINH 
 
Toán Yểm Trợ Học Sinh (SST) là một toán để giải quyết vấn đề ở Cấp 3 can thiệp và/hoặc đánh giá học sinh, tìm 

những phương cách can thiệp cho các học sinh có những vấn đề về học vấn, hạnh kiểm, và các loại vấn đề khác. 
Các biện pháp can thiệp ở cấp SST chỉ được thi hành nếu cần thiết như một phần của tiến trình qua các tầng can 

thiệp.  

http://www.dekalbda.org/
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Khi học sinh đạt SST Bậc 3, các biện pháp can thiệp được thực hiện và ghi lại một cách trung thực trong các chu 
kỳ từ 4 - 6 tuần. Ở mỗi khoảng thời gian từ 4 đến 6 tuần, một cuộc họp giải quyết vấn đề SST được tổ chức (phụ 

huynh sẽ được mời) trong đó phản ứng của học sinh đối với biện pháp can thiệp sẽ được đánh giá dựa trên dữ 
liệu thu thập được trong giai đoạn can thiệp.  Nếu các biện pháp can thiệp ở SST-Bậc 3 được thực hiện một cách 

trung thực và không thành công, thì dựa trên dữ liệu được ghi nhận trong giai đoạn can thiệp của các nhà cung 

cấp dịch vụ can thiệp, các biện pháp can thiệp và sửa đổi thay thế bổ sung sẽ được phát triển và thực hiện trong 
vòng 4 đến 6 tuần.  Các nhà cung cấp dịch vụ can thiệp có thể bao gồm Hiệu Phó phụ trách kỷ luật, cố vấn trường 

học, giáo viên hoặc nhân viên khác. Sau hai hoặc nhiều chu kỳ can thiệp Bậc 3 được hoàn thành và được ghi lại 
một cách trung thực và học sinh tiếp tục gặp khó khăn, thì SST có thể yêu cầu phụ huynh cho phép hoàn thành 

đánh giá tâm sinh lý để xác định điểm mạnh và điểm yếu về nhận thức và học tập của học sinh và/hoặc trạng thái 
hành vi/xã hội và tình cảm.  Nếu học sinh đạt được tiến bộ để đáp ứng với các biện pháp can thiệp SST Bậc 3 (hỗ 

trợ khắc nghiệt), học sinh có thể được trở lại Bậc 2 (hỗ trợ cường độ vừa phải) và, nếu tiếp tục có tiến bộ, thì quay 

lại Bài Giảng Cốt Lõi Bậc 1. 
 

Nếu học sinh tiếp tục gặp khó khăn, và căn cứ trên các phản ứng của học sinh cho các biện pháp can thiệp được 
thực hiện, có thể có lý do để đưa qua Giáo Dục Đặc Biệt. Nếu đưa qua như vậy, sẽ lấy Sự Chấp Thuận Của Cha 

Mẹ Để Xét Nghiệm (Parental Consent for Evaluation, PCE) và tất cả các dữ liệu khả dụng được duyệt lại như là 
thành phần của quá trình xét nghiệm. Dữ liệu có thể gồm có hồ sơ SST/RtI, kể cả tất cả các dữ liệu và khảo xét 

đã hoàn tất từ trước. Lúc đó sẽ có buổi họp để xét xem học sinh có đủ điều kiện để được hưởng dịch vụ giáo dục 
đặc biệt hay không. 

 

THỦ TỤC TÁI XÉT XẾP LỚP ĐỂ RÚT HỌC SINH RA KHỎI LỚP 
 

Căn cứ trên luật tiểu bang (O.C.G.A. § 20-2-738), thầy giáo được quyền rút ra khỏi lớp học sinh nào gây trở ngại 
cho việc giảng dạy của thầy giáo một cách tái diễn và đáng kể, với điều kiện là học sinh đã từng có lần bị báo 

cáo rồi hoặc thầy giáo xét định rằng hành vi của học sinh đặt ra một mối đe doạ tức thì cho sự an toàn của 
các bạn học hoặc thầy giáo. Trong trường hợp rút học sinh ra khỏi lớp tức khắc, thầy giáo sẽ viết giấy báo chuyển 

trước cuối ngày học hoặc vào đầu ngày học sau cho hiệu trưởng hoặc một quản trị viên khác của trường. Trong 
vòng một ngày sau khi rút học sinh ra khỏi lớp học, quản trị viên sẽ gửi cho cha mẹ của học sinh một văn thư báo 

rằng học sinh đã bị rút ra khỏi lớp, một bản sao giấy báo chuyển của thầy giáo, và thông tin về cách cha mẹ có 

thể liên lạc với quản trị viên của trường. Khi thầy giáo rút học sinh ra khỏi lớp, như quy định ở trên, quản trị viên 
sẽ thảo luận với thầy giáo về sự việc trước cuối ngày học hoặc vào đầu ngày học sau. Quản trị viên sẽ báo cho 

học sinh bằng lời hoặc văn thư về lý do để rút ra khỏi lớp. Nếu giáo viên không chấp thuận cho học sinh trở lại lớp 
đó, hoặc nếu hành vi xấu của học sinh không cho phép trở lại trường (ví dụ như vi phạm nghiêm trọng Bộ Kỷ Luật 
Học Sinh – Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình), quản trị viên sẽ định 
đoạt các hậu quả cho học sinh trước cuối ngày thứ nhất, có thể gồm có đình học trong-trường hoặc đình học 

ngoài-trường cho đến mười ngày. Ðình học hoặc đuổi học lâu hơn 10 ngày chỉ có thể được áp đặt bởi Viên Chức 
Thẩm Vấn hoặc Hội Đồng Giáo Dục. 

 

Nếu giáo viên không chấp thuận cho học sinh trở lại lớp cũ và quản trị viên không áp đặt biện pháp kỷ luật khác, 
quản trị viên sẽ họp Uỷ Ban Tái Xét Xếp Lớp Ðịa Phương trong vòng hai ngày sau khi rút học sinh ra khỏi lớp, và 

uỷ ban sẽ ra quyết định học sinh có nên trở lại lớp của thầy giáo hay không. Quyết định của uỷ ban sẽ đưa ra 
không trễ hơn ba ngày sau khi rút học sinh ra khỏi lớp. Trong khi chờ đợi, quản trị viên sẽ tạm thời xếp lớp cho 

học sinh (ngoại trừ trong lớp học mà học sinh đã bị rút ra khỏi, trừ khi thầy giáo cho phép). Mọi thầy giáo nào rút 
ra nhiều hơn hai học sinh khỏi tổng số học sinh của mình trong bất kỳ năm học nào, mà sau đó học sinh được đưa 

trở lại lớp đó bởi Uỷ Ban Tái Xét Xếp Lớp Ðịa Phương vì lớp đó là giải pháp khác tốt nhất khả dĩ, có thể bị buộc 
phải đi học tu nghiệp để cải thiện khả năng quản lý lớp học hoặc kỹ năng khác, căn cứ trên những buổi quan sát 

lớp học và những điều ghi nhận. 

 
Mỗi hiệu trưởng trường học và trung tâm sẽ lập ra ít nhất một Uỷ Ban Tái Xét Xếp Lớp Ðịa Phương, gồm có ba 

thành viên. Các giáo viên sẽ chọn ra hai giáo viên và một người dự khuyết và hiệu trưởng sẽ chọn ra một nhân 
viên để phục vụ trong uỷ ban (các trường có thể có nhiều hơn một Uỷ Ban Tái Xét Xếp Lớp Ðịa Phương, tuỳ theo 

ý của hiệu trưởng, nhưng mỗi uỷ ban phải có ba thành viên được chọn ra như nói trên). Việc lựa chọn uỷ ban sẽ 
tiến hành như sau: (1) hiệu trưởng hỏi có ai tình nguyện và được đề cử; (2) sẽ bỏ phiếu kín trong một buổi họp 

các giáo viên; (3) các kết quả được ghi chép bởi một giáo viên; (4) kết quả cuộc bỏ phiếu được báo cho toàn thể 
giáo viên. Uỷ Ban Tái Xét Xếp Lớp Ðịa Phương (bằng đa số tuyệt đối) ấn định xếp lớp cho học sinh khi giáo viên 
không chấp thuận cho học sinh trở lại về lớp của giáo viên khi quản trị viên đã không áp đặt biện pháp kỷ luật 

(miễn là giáo viên đã làm tròn các yêu cầu về phúc trình kể ở trên hoặc nếu học sinh đặt ra một mối đe doạ). Uỷ 
ban được phép (1) đưa học sinh trở lại lớp của giáo viên nếu xét định rằng xếp như vậy là giải pháp tốt nhất hoặc 

duy nhất; hoặc (2) gửi học sinh lên quản trị viên để có biện pháp khác thích hợp. 
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Quyết định của uỷ ban sẽ bằng văn thư và sẽ đưa ra trong vòng 3 ngày sau khi giáo viên không chấp thuận cho 
học sinh trở lại. Nếu Uỷ Ban Tái Xét Xếp Lớp Ðịa Phương quyết định không trả lại học sinh về lớp học mà từ đó đã 

bị rút ra, quản trị viên có thể xếp học sinh vào một lớp khác thích hợp, đình học trong-trường, hoặc đình học 
ngoài-trường. Ðình học trong-trường hoặc đình học ngoài-trường có thể lên đến 10 ngày. Mọi và tất cả biện pháp 

kỷ luật sẽ được gửi cho cha mẹ bằng văn bản, hoặc bằng bức thư hoặc bằng bản sao tờ Giấy Báo Chuyển Giao Kỷ 
Luật Học Sinh, cùng với một chú thích cho cha mẹ để xác nhận đã nhận tờ thông báo. 
 

NGĂN NGỪA/CAN THIỆP 
 

Sở Ngăn Ngừa/Can Thiệp có sẵn nhiều chương trình cho học sinh, kể cả đồng bạn hoà giải, các lớp học giải quyết 
xung đột, các lớp giáo dục về thuốc/ma tuý, lớp học làm cha mẹ, giáo dục về tính tình, đình học trong trường/huấn 

luyện kỹ năng đời sống, sinh hoạt ý thức về bắt nạt, và vài chương trình và sinh hoạt khác. 

 
GRIP (Phát Triển Có Trách Nhiệm, Tăng Cường Khả Năng) là chương trình giáo dục giải quyết xung đột và 

lạm dụng chất gây nghiện được cung cấp cho những người lần đầu tiên vi phạm các tội về Ma Túy/Chất Gây 
Nghiện (sở hữu hoặc sử dụng) trong BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO HỌC SINH CỦA DCSD này.  Những người 

vi phạm tội #5a (phân phối/mua bán/có ý định), hoặc học sinh bị buộc tội có trọng tội hoặc phạm nhiều tội không 
đủ điều kiện, trừ khi có chỉ định khác của Cán Bộ Điều Trần hoặc DeKalb Board of Education.  Ngoài ra, GRIP giúp 

học sinh giải quyết xung đột, đối phó với áp lực từ bạn bè, quản lý sự tức giận và giao tiếp với những người khác. 
Học sinh đã tham gia vào một vụ đánh nhau có thể được giới thiệu đến GRIP.  GRIP được cung cấp vào các ngày 

thứ Bảy cho học sinh và các phụ huynh cũng được yêu cầu tham gia vào các lớp học để củng cố nỗ lực giải quyết 

các vấn đề một cách hòa bình giữa các học sinh. 
 

HẬU KIỂM SỰ AN TOÀN TRƯỜNG HỌC 
 

Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb đã cam kết bảo đảm môi trường học tập an toàn và trật tự. Các công trình 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc giám sát học sinh là hết sức quan trọng để ngăn ngừa và giảm thiểu các hành vi 

bạo hành và phạm hình luật. Sự giám sát của người lớn là cần thiết để học sinh cảm thấy an toàn ở trường. Bởi 
vậy, mục đích của việc Hậu Kiểm Sự An Toàn Trường Học là để theo dõi sự giám sát học sinh của người lớn, nhất 

là trong các thời gian chuyển tiếp; đo lường sự hiểu biết của học sinh về các điều lệ cho hạnh kiểm đúng đắn theo 

Bộ Kỷ Luật Học Sinh – Quyền Lợi Và  Trách Nhiệm Của Học Sinh Và Cẩm Nang Phát Triển Tính Tình  của Hệ Thống 
Trường Học Quận DeKalb; quản lý Nhân Viên An Ninh Trong Trường được bổ nhiệm cho các trường trung học và 

một số trường tiểu học; bảo đảm nhân viên hiểu các thủ tục phải theo nếu xảy ra biến động ở trường; và tiê ́n 
hành những cuộc thăm dò ý kiến học sinh lựa chọn một cách ngẫu nhiên về việc học sinh có cảm thấy an toàn ở 

trường không. 
 

Mục đích của Hậu Kiểm Sự An Toàn Trường Học là để cho học sinh và nhân viên được học tập và làm việc trong 
một môi trường an toàn và trật tự. Các mục tiêu để tiến hành hậu kiểm là: (1) cung cấp các dữ kiện căn cứ ở 

trường cho các quản trị viên các trường địa phương về việc giám sát của nhân viên trong các thời gian chuyển tiếp 

của ngày học; (2) thu thập và báo cáo thông tin về cảm tưởng của học sinh về sự an toàn ở trường; (3) cung cấp 
thông tin về ý thức của nhân viên về các thủ tục phải theo khi có biến động; và (4) kiểm tra các địa ốc và môi 

trường. 
 

Những Quản Trị Viên An Toàn Trường Học được huấn luyện sẽ thực hiện Hậu Kiểm Sự An Toàn Trường Học một 
cách thất thường trong suốt năm. Khi vào một ngôi nhà của trường, trưởng toán sẽ thông báo cho hiệu trưởng sự 

có mặt của toán. Các thành viên toán hậu kiểm, trang bị với bản đồ trường học, giờ giấc chuông reo, và danh sách 
các điều cần hậu kiểm, sẽ đi đến các nơi chỉ định trong phạm vi của trường để quan sát và ghi chép các thông tin 

thu thập trong cuộc hậu kiểm. Quá trình này thường hoàn tất trong khoảng ba mươi lăm (35) phút. Cuộc hậu kiểm 

sẽ tính điểm theo một thủ tục quy định cho các trường tiểu học và trung học. Kết quả sẽ thông báo cho Tổng 
Quản Đốc, Phó Tổng Quản Đốc, Yểm Trợ cho Cấp Lãnh Đạo Trường và Cấp Thi Hành, các Tổng Quản Đốc Vùng, 

các Hiệu Trưởng và Phó Hiệu Trưởng.  
 

Để bảo đảm các cuộc Hậu Kiểm An Toàn Trường Học được tiến hành một cách trung thực, sẽ thiết lập một mẫu 
mực huấn luyện Hậu Kiểm An Toàn Trường Học. Những nhân viên của trường được định danh sẽ được huấn luyện 

và kiểm tra về việc sử dụng và thông hiểu quá trình Hậu Kiểm An Toàn Trường Học. Thêm vào đó, các quản trị 
viên trường, nhân viên trường, và học sinh sẽ được học tập cách chuyên nghiệp về quá trình Hậu Kiểm An Toàn 
Trường Học. Có thể mong đợi rằng dùng Hậu Kiểm An Toàn Trường Học sẽ giảm thiểu số báo chuyển kỷ luật và 

đình học. 
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QUY ÐỊNH TRANG PHỤC HỌC SINH 
 

Bầu không khí của một trường học phải thuận lợi cho việc học tập.   Ngoại hình của một học sinh có thể ảnh hưởng 
tốt hoặc xấu đến môi trường của trường học.  Học sinh phải tuân theo các quy định về trang phục của Hệ Thống 

Trường Học.  Các học sinh không chấp hành các quy định về trang phục, như liệt kê dưới đây, có thể bị buộc vào 

Tội #25 – Vi Phạm Quy Ðịnh Trang Phục Học Sinh (xem trang 49): 
 Học sinh phải tuân theo TẤT CẢ điều lệ của trường chi phối sự an toàn trong các chương trình chuyên môn 

có thể cần phải mặc những áo quần che chở, kính mắt an toàn, hoặc những điều cần khác. 

 Những áo quần, đồ trang sức, hình xăm, lỗ xuyên hoặc những đồ trang điểm khác trên mình có thể phá rối 

quá trình giáo dục hoặc gây nguy hại cho sức khoẻ hoặc sự an toàn của học sinh khác, nhân viên hoặc khách 
thăm, đều bị nghiêm cấm. 

 Áo quần, dấu nhãn, biểu tượng, hình xăm, lỗ xuyên, đồ trang sức, hoặc đồ trang hoàng mặc hay mang trên 

mình hay chung quanh một học sinh, và quảng cáo cho băng đảng hoặc sự dùng các chất thuốc bị kiểm soát, 
ma tuý, ruợu hoặc thuốc lá, đều bị nghiêm cấm. 

 Mặc những áo quần, hình xăm hoặc những đồ trang điểm khác trưng bày những lời lẽ, hình ảnh, đồ hình, 

hình vẽ xúc phạm và/hoặc thô lỗ, hoặc có những chữ hay câu có tính cách bạo lực, phá rối, tình dục, chữ 
hoặc hình ảnh gây tranh luận về chính trị/xã hội, hoặc chữ hay câu nói hạ nhục nguồn gốc dân tộc, màu da, 

chủng tộc, nguyên xứ, tín ngưỡng tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật của một người, đều bị 
nghiêm cấm. 

Mặc quần dưới vòng eo, đồ khoe bụng, áo dây/áo ba lỗ, áo/áo hở hang, quần lửng dài đến đầu gối, quần áo 

lưới/có thể nhìn xuyên, dép xỏ ngón, giày trượt, giày giữa ngón chân không có gót, giày phòng ngủ, hoặc giày dép 
khác cản trở tự do di chuyển và váy, quần, hoặc váy xẻ cao đều bị cấm. 

 
GHI CHÚ: Học sinh và cha mẹ được khuyến khích xem lại các sách cẩm nang riêng của trường địa 

phương về những quy định thêm liên quan đến trang phục học sinh.   
 

QUY ÐỊNH VỀ TINH THẦN THỂ THAO 
 

Tinh thần thể thao có thể được định nghĩa bằng một từ: TÔN TRỌNG.  Lòng tôn trọng chính mình, các trường của 

mình, và các khách đến thăm trường mình sẽ giúp gây dựng một hình ảnh tốt đẹp không những đối với cộng đồng, 
mà còn đối với tất cả những ai tham gia các sinh hoạt đua tranh tại các trường của mình. 

 
Trách Nhiệm Của Các Người Tham Gia: 

 
 Dùng ngôn ngữ thích hợp. 

 Ðối xử với đối thủ với lòng kính trọng dành cho người khách hoặc người chủ. 

 Luôn luôn thực hành tính tự chủ. 

 Tôn trọng cách các viên chức xét xử và giải thích điều lệ. 

 Lãnh nhận trách nhiệm đại diện cho trường mình một cách tốt đẹp.   

 Hành động làm sao để tạo ra thái độ tốt đẹp trong khán giả. 

 Mọi đấu thủ nào can dự vào một trận ẩu đả và mọi người thay thế nào dời bỏ khu vực ghế ngồi trong một 

cuộc ẩu đả và bị đuổi ra khỏi cuộc đấu hiện hành, sẽ phải chịu điều lệ "ngồi ra ngoài". 
 Các đấu thủ đều phải chứng tỏ tinh thần thể thao tốt trước và sau một trận giao đấu, ngay cả khi các viên 

chức của trận đấu không có thẩm quyền. Các hành vi như nhạo báng, ẩu đả, v.v., đều bị nghiêm cấm. 

 

BIỆT LẬP VÀ KIỀM CHẾ  
 

Quy Tắc 160-5-1.35 của Georgia Board of Education cung cấp hướng dẫn sử dụng biện pháp kiềm chế trong các 

trường học Georgia. Chính sách của DeKalb được cung cấp dưới đây. 

 

CHÍNH SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG VỀ BIỆT LẬP VÀ KIỀM CHẾ MÃ SỐ MÔ TẢ: JGF (2) 
 
Hội Đồng Giáo Dục Quận DeKalb đặt ra các tiêu chuẩn sau đây để thực hiện việc kiềm chế thân thể một cách an 

toàn đối với các học sinh đang theo học. 
 

1. Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb nghiêm cấm sự kiềm chế bằng chất hoá học, bằng cơ khí, hoặc nằm 

sấp, như định nghĩa bởi Điều Lệ 160-5-1-.35 của Bộ Giáo Dục Bang Georgia. 
2. Hệ Thống Trường Học Quận DeKalb nghiêm cấm dùng biện pháp biệt lập, như định nghĩa bởi Điều Lệ 

160-5-1-.35 của Bộ Giáo Dục Bang Georgia.  
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a. Biện pháp biệt lập không gồm những trường hợp mà một nhân viên được huấn luyện trong các 
kỹ thuật xuống thang hoặc kiềm chế đang có mặt trong cùng một buồng không khoá với học 

sinh. 
b. Biện pháp biệt lập không gồm “time-out”, định nghĩa là một biện pháp can thiệp về hành vi trong 

đó học sinh bị tạm thời rút ra khỏi sinh hoạt học tập nhưng không bị nhốt. 

c. Biện pháp biệt lập không gồm đình học trong-trường, cấm túc, hoặc học sinh xin được tạm nghỉ 
tại một chỗ khác trong lớp học hay trong một buồng riêng không khoá. 

3. Sự kiềm chế thân thể chỉ có thể được dùng đến khi học sinh đương là một hiểm hoạ tức thì cho chính 
mình hoặc người khác và học sinh không tuân theo những biện pháp can thiệp hạnh kiểm nhẹ hơn, gồm 

những chỉ thị nói miệng hoặc kỹ thuật xuống thang khác. 
a. Kiềm chế thân thể không gồm có: tiếp xúc và/hoặc hướng dẫn lại thân thể một cách hạn chế để 

bảo vệ sự an toàn cho học sinh, chỉ dẫn hoặc ra hiệu thân thể trong khi đang dạy kỹ năng, hướng 

dẫn lại sự chú ý, chỉ dẫn đến một nơi, hoặc an ủi. 
b. Không được dùng kiềm chế thân thể: 

i. như một hình thức kỷ luật hay trừng phạt, hoặc 
ii. khi không thể kiềm chế học sinh một cách an toàn, hoặc 

iii. khi biện pháp can thiệp này không nên dùng vì những tình trạng tâm thần, y khoa hoặc 
thể xác của học sinh như mô tả trong hồ sơ giáo dục của học sinh. 

c. Mọi sự kiếm chế thân thể phải được ngưng ngay tức thì khi học sinh không còn là một mối hiểm 
hoạ cho bản thân hoặc cho người khác hoặc nếu nhận xét thấy học sinh đang bị đau khổ nặng 

nề hoặc có vẻ khó thở. 

4. Trước khi một nhân viên nào được phép dùng kiềm chế thân thể, người đó nên đã học xong một chương 
trình huấn luyện được chấp thuận. 

a. Các chương trình huấn luyện được chấp thuận sẽ gồm có đầy đủ phương cách can thiệp tốt về 
hạnh kiểm cũng như các kỹ thuật ngăn ngừa và xuống thang và kiềm chế. 

b. Các trường và chương trình sẽ duy trì tài liệu viết hoặc điện tử về sự huấn luyện được cung cấp 
và danh sách các người tham dự mỗi lớp huấn luyện. Bản sao của các tải liệu đó sẽ được đưa ra 

cho Bộ Giáo Dục Georgia hoặc bất kỳ người công chúng nào khi họ yêu cầu. 
c. Nếu một nhân viên nào chưa học xong chương trình huấn luyện được chấp thuận mà phải kiềm 

chế thân thể một học sinh để tránh thương tích cho một học sinh hoặc người khác trong một tình 

hình khẩn cấp khi nhân viên có huấn luyện về kiềm chế thân thể không có mặt, nhân viên đó cần 
nói với các học sinh khác, nếu có mặt, hãy cầu cứu trợ giúp ngay lập tức. 

5. Mỗi khi có thể, sự dùng kiềm chế thân thể vào một học sinh sẽ phải được một nhân viên khác hoặc quản 
trị viên theo dõi. Sự dùng kiềm chế thân thể sẽ được ghi nhận bởi nhân viên hoặc giáo viên tham gia vào 

hoặc giám sát việc kiềm chế cho mỗi học sinh trong mỗi trường hợp học sinh bị kiềm chế. 
6. Mỗi khi phải dùng kiềm chế vào một học sinh, trường hoặc chương trình phải dùng kiềm chế sẽ phải thông 

báo cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trong vòng một ngày học sau khi dùng kiềm chế. 
7. Chính sách này không ngăn cấm nhân viên dùng biện pháp time-out, như định nghĩa ở đoạn (2) trên, 

hoặc mọi kỹ thuật hay phương cách quản lý lớp học khác không được đích danh kể ra trong điều lệ này, 

kể cả rút học sinh ra khỏi lớp. 
8. Chính sách này không ngăn cấm nhân viên dùng hành động thích hợp để can ngăn một cuộc ẩu đả hoặc 

đụng độ của học sinh. 
9. Việc quyết định có cần thiết phải dùng kiềm chế thân thể hay không để che chở học sinh hoặc người khác 

khỏi nguy hại hoặc thương tích thân thể cấp thời, và việc dùng hành động xét thấy cần thiết để che chở 
học sinh hoặc người khác khỏi nguy hại hoặc thương tích thân thể cấp thời, là những hành động có tính 

cách thi hành công tác một cách xử trí, không thuộc về chức vụ. 
10. Trong vài trường hợp khi học sinh gây một mối nguy hại tức thì cho chính mình hoặc người khác, trường 

hoặc chương trình phải định đoạt khi nào trở nên cần thiết phải kêu gọi sự trợ giúp của nhân viên công 

lực và/hoặc y tế khẩn cấp. Không có điều nào trong chính sách này nên hiểu là ngăn cản các nhiệm vụ 
của nhân viên công lực hoặc y tế khẩn cấp. 

11. Các viên chức trường phải thông báo cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh ngay lập tức khi nhân viên 
y tế khẩn cấp hoặc công lực rút một học sinh ra khỏi khung cảnh trường học hoặc chương trình. 
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THÔNG BÁO QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH VÀ CHA MẸ THEO ĐOẠN LUẬT 504 
 

Đoạn 504 của Đạo Luật về Sự Phục Quyền (Rehabilitation Act) năm 1973, thường được gọi là “Section 504,” là 

một quy điều về bất kỳ thị ban hành bởi Quốc Hội Hoa Kỳ. Mục đích của Đoạn 504 là cấm kỳ thị  và bảo đảm cho 
các học sinh có khuyết tật được những cơ hội và lợi ích về giáo dục ngang với các học sinh không khuyết tật. 

 
Muốn biết thêm về Đoạn 504, hoặc nếu quý vị có câu hỏi hay cần trợ giúp thêm, xin liên lạc với Phối Hợp Viên 

Section 504 của Hệ Thống Trường Học tại địa chỉ sau đây: 

 
Dr. Karen Manahan 

504 Coordinator 

5829 Memorial Drive 

Stone Mountain, Georgia 30083 

Điện thoại: 678-676-1980 

 
Các luật lệ thi hành cho Đoạn 504 như trình bày trong 34 CFR Part 104 ban cho các cha mẹ và/hoặc học sinh các 

quyền lợi sau đây: 

 

1. Con quý vị có quyền được hưởng một nền giáo dục thích hợp được thiết lập để đáp ứng các nhu cầu giáo 

dục cá nhân của nó cũng đầy đủ như nhu cầu của học sinh không khuyết tật. 34 CFR 104.33. 
 

2. Con quý vị có quyền được hưởng những dịch vụ giáo dục miễn phí, ngoại trừ các lệ phí mà các học sinh 

không khuyết tật hoặc cha mẹ họ phải chịu. Các nhà bảo hiểm và các đệ tam nhân tương tự,  mà cung 
cấp dịch vụ  không điều hành hoặc cung cấp bởi người nhận, thì không được miễn sự ràng buộc lẽ ra hợp 

lệ phải cung cấp hoặc chi trả cho các dịch vụ cung cấp cho học sinh có khuyết tật. 34 CFR 104.33. 
 

3. Con quý vị có quyền được tham gia trong một khung cảnh giáo dục (học vẩn và phi học vấn) cùng với 

học sinh không khuyết tật cho đến mức tối đa thích hợp với các nhu cầu của nó. 34 CFR 104.34. 
 

4. Con quý vị có quyền được hưởng những cơ sở, dịch vụ và sinh hoạt tương đương với các sự đó cung cấp 
cho học sinh không khuyết tật . 34 CFR 104.34. 

 

5. Con quý vị có quyền được khảo xét trước khi xét định điều kiện để được hưởng Section 504. 34 CFR 
104.35. 

 

6. Quý vị có quyền không chấp thuận lời yêu cầu của  Hệ Thống Trường Học để khảo xét con quý vị. 34CFR 

104.35. 

 

7. Quý vị có quyền biết chắc chắn rằng các thủ tục khảo xét, có thể gồm có khảo sát, tuân hành đúng các 

quy định của 34 CFR 104.35 

 

8. Quý vị có quyền biết chắc chắn rằng Hệ Thống Trường Học sẽ xem xét các thông tin từ nhiều nguồn khác 

nhau như thích hợp, có thể gồm có những bài khảo sát về khả năng và thành đạt, điểm, những lời đề cử 
và phê bình của thầy giáo, các tình trạng thân thể, lý lịch xã hội và văn hoá, hồ sơ y khoa, và các điều 

đề nghị của cha mẹ. 34 CFR 104.35. 

 

9. Quý vị có quyền biết chắc chắn rằng các quyết định về xếp lớp là do một nhóm người, gồm những người 

biết rõ về con quý vị, ý nghĩa của các dữ kiện khảo xét, các lựa chọn về xếp lớp, và các đòi hỏi pháp lý 
cho môi trường ít hạn chế nhất và những cơ sở tương đương. 34 CFR 104.35. 

 

10. Nếu con quý vị hội đủ điều kiện dưới Section 504, con quý vị có quyền được tái khảo xét đều kỳ, kể cả 

trước khi có sự thay đổi xếp lớp đáng kể sau đó. 34 CFR 104.35. 

 

11. Quý vị có quyền được thông báo trước khi có hành động của Hệ Thống Trường Học về việc định danh, 
khảo xét, hoặc xếp lớp cho con quý vị. 34 CFR 104.36. 

 

12. Quý vị có quyền xem xét hồ sơ giáo dục của con mình. 34 CFR 104.36. 
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13. Quý vị có quyền được một cuộc thẩm vấn vô tư về hành động của Hệ Thống Trường Học về việc định 

danh, khảo xét, hoặc xếp đặt giáo dục cho con quý vị, với cơ hội cho cha mẹ tham gia vào cuộc thẩm vấn 
và được đại diện bởi luât sư. 34 CFR 104.36. 

 

14. Quý vị có quyền được nhận một bản sao của thông cáo này và bản sao thủ tục của cuộc thẩm vấn vô tư 

của Hệ Thống Trường Học khi yêu cầu. 34 CFR 104.36. 

 

15. Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của Viên Chức Thẩm Vấn vô tư (các thành viên của hội đồng 

giáo dục và nhân viên khác của Hệ Thống Trường Học không được coi là Viên Chức Thẩm Vấn vô tư), 
quý vị có quyền xin xét lại quyết định đó chiếu theo thủ tục thẩm vấn vô tư của  Hệ Thống Trường Học. 

34 CFR 104.36. 
 

16. Quý vị có quyền, bất cứ lúc nào, đệ đơn kiện cáo lên Sở Quyền Dân Sự của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (United 

States Department of Education’s Office for Civil Rights). 
  



 

87 

CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO VỆ VỀ THỦ TỤC - ĐOẠN 504  
 

NHÌN CHUNG: 
 
Mọi học sinh hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ (“nguyên cáo”) đều được phép yêu cầu một cuộc thẩm vấn vô tư 

vì lý do hành động hoặc không hành động của Hệ Thống Trường Học về việc định danh, khảo xét hoặc xếp đặt 

giáo dục cho một đứa trẻ theo Section 504.  Mọi yêu cầu được thẩm vấn vô tư phải làm bằng văn thư gửi Phối 
Hợp Viên Section 504 của Hệ Thống Trường Học; tuy nhiên, ngay dù nguyên cáo không gửi văn thư yêu cầu được 

thẩm vấn, Hệ Thống Trường Học vẫn buộc phải cho thẩm vấn vô tư nếu nguyên cáo yêu cầu bằng miệng một 
cuộc thẩm vấn vô tư qua Phối Hợp Viên Section 504.  Phối Hợp Viên Section 504 sẽ phụ giúp nguyên cáo để hoàn 

thành đơn Yêu Cầu Thẩm Vấn. 
 

ĐƠN YÊU CẦU THẨM VẤN: 
 
Đơn Yêu Cầu Thẩm Vấn phải gồm có các điều sau đây: 

 

A. Họ và tên học sinh; 

 

B. Địa chỉ nơi học sinh cư ngụ; 

 

C. Tên trường học của học sinh; 
 

D. Quyết định nào là đề tài của cuộc thẩm vấn; 

 

E. Các lý do được yêu cầu để xét lại; 

 

F. Nguyên cáo đề nghị biện pháp cứu chữa nào mong muốn; và 
 

G. Họ tên và các thông tin để liên lạc của nguyên cáo. 

 
Trong vòng mười (10) ngày làm việc từ khi nhận được Đơn Yêu Cầu Thẩm Vấn của nguyên cáo, Phối Hợp Viên 

Section 504 sẽ báo nhận Đơn Yêu Cầu Thẩm Vấn bằng văn thư và ấn định ngày giờ và nơi để thẩm vấn.  Nếu 
Đơn Yêu Cầu Thẩm Vấn không chứa đựng các thông tin cần thiết ghi ở trên, Phối Hợp Viên Section 504 sẽ cho 

nguyên cáo biết các chi tiết cụ thể nào cần thiết để hoàn tất Đơn Yêu Cầu Thẩm Vấn.  Mọi ngày giờ và thủ tục sẽ 
được hoãn lại cho tới khi Đơn Yêu Cầu Thẩm Vấn chứa đựng các thông tin cần thiết ghi ở trên. 

 

HOÀ GIẢI: 
 

Hệ Thống Trường Học có thể đề nghị hoà giải để giải quyết các vấn đề nêu ra bởi nguyên cáo trong Đơn Yêu Cầu 
Thẩm Vấn của họ.  Việc hoà giải là nhiệm ý, và cả nguyên cáo lẫn Hệ Thống Trường Học phải đồng ý tham gia.  

Nếu cần, phải ký một đơn từ bỏ để ấn định giới hạn thời gian để sắp đặt một cuộc thẩm vấn hợp nghi thức. 
Nguyên cáo có thể chấm dứt việc hoà giải bất cứ lúc nào.  Nếu việc hoà giải bị chấm dứt mà không có sự đồng ý 

của đôi bên, Hệ Thống Trường Học sẽ làm theo các thủ tục để tiến hành một cuộc thẩm vấn vô tư không cần có 
thêm Đơn Yêu Cầu Thẩm Vấn. 

 

THỦ TỤC THẨM VẤN: 
 

A. Phối Hợp Viên Section 504 sẽ tìm một viên chức thẩm vấn vô tư, vị này sẽ tiến hành một cuộc thẩm vấn 

trong vòng 45 ngày lịch từ khi nhận được Đơn Yêu Cầu Thẩm Vấn của nguyên cáo, trừ khi nguyên cáo 
đồng ý khác hoặc viên chức tái xét vô tư cho phép triển hạn. 

 

B. Khi nguyên cáo hoặc Hệ Thống Trường Học nêu nguyên do chính đáng, viên chức tái xét vô tư có thể tuỳ 

ý cho trển hạn và ấn định một ngày mới để thẩm vấn.  Lời yêu cầu triển hạn phải bằng văn thư và bản 
sao gửi cho bên kia. 

 

C. Nguyên cáo sẽ được cơ hội xem xét các hồ sơ giáo dục của đứa trẻ trước khi thẩm vấn. 
 

D. Nguyên cáo sẽ được cơ hội được đại diện bởi trạng sư, do họ trả chi phí, tại cuộc thẩm vấn và tham gia, 

lên tiếng, chất vấn các người chứng, và trình bày thông tin tại cuộc thẩm vấn.  Nếu nguyên cáo sẽ có 
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trạng sư đại diện tại cuộc thẩm vấn, họ phải cho Phối Hợp Viên Section 504 biết điều này bằng văn thư 
ít nhất 10 ngày lịch trước ngày thẩm vấn.  Nếu không thông báo cho Phối Hợp Viên Section 504 biết bằng 

văn thư là sẽ có trạng sư đại diện, thì sẽ là nguyên do chính đáng để triển hạn cuộc thẩm vấn. 
 

E. Nguyên cáo sẽ mang trách nhiệm chứng minh mọi điều kêu nài mà họ có thể khẳng định.  Khi được quyền 

bởi tình huống hoặc luật pháp, Viên Chức Thẩm Vấn vô tư có thể đòi  Hệ Thống Trường Học bảo vệ lập 
trường/quyết định của mình về các điều kêu nài (nghĩa là, một người nhận sẽ xếp một học sinh có khuyết 

tật vào môi trường giáo dục bình thường do người nhận điều hành, trừ khi người nhận chứng minh rằng 
giáo dục người đó trong môi trường bình thường, cùng dùng thêm những đồ trợ giúp và dịch vụ, không 

thể đạt được kết quả mỹ mãn. 34 C.F.R. §104.34).  Một hoặc nhiều người đại diện của Hệ Thống Trường 

Học, có thể là luật sư, sẽ dự cuộc thẩm vấn để trình bày bằng chứng và người chứng, đối đáp các điều 
cung khai của nguyên cáo và trả lời các câu hỏi của viên chức tái xét. 

 

F. Viên chức tái xét vô tư sẽ không có quyền hành kêu đòi nhân chứng đến hầu, và các điều lệ chặt chẽ về 

bằng chứng sẽ không áp dụng cho các cuộc thẩm vấn.  Viên chức tái xét vô tư sẽ có quyền hành ra những 

chỉ thị tiền thẩm vấn, có thể gồm có đòi hai bên trao đổi tài liệu và tên các người chứng sẽ có mặt. 
 

G. Viên chức tái xét vô tư sẽ định đoạt mức trọng yếu dành cho mỗi bằng chứng, căn cứ trên mức độ đáng 
tin cậy và giá trị chứng minh. 

 

H. Công chúng sẽ không được dự cuộc thẩm vấn. 

 

I. Các vấn đề xét tại cuộc thẩm vấn sẽ hạn chế ở các vấn đề nêu lên trong đơn xin thẩm vấn bằng văn thư 
hoặc bằng miệng. 

 

J. Các người chứng sẽ được chất vấn bởi bên nào kêu họ lên. Sẽ được phép thẩm vấn lại các người chứng.  
Viên chức tái xét vô tư có thể tuỳ ý cho phép thẩm vấn thêm các người chứng hoặc đặt câu hỏi cho các 

người chứng. 
 

K. Các điều cung khai sẽ được ghi lại bằng phúc trình của toà hoặc bằng máy thu âm, do Hệ Thống Trường 

Học đài thọ.  Tất cả các tài liệu liên quan đến cuộc thẩm vấn sẽ được Hệ Thống Trường Học giữ lại. 
 

L. Trừ khi luật pháp bắt buộc khác, viên chức tái xét vô tư sẽ ủng hộ hành động của Hệ Thống Trường Học, 

trừ khi nguyên cáo có thể chứng minh rằng ưu thế của bằng chứng biện minh cho lời kêu nài của họ. 
 

M. Nếu nguyên cáo không đến dự buổi thẩm vấn đã sắp xếp, trừ khi đã gửi thông báo sẽ không đến và được 
viên chức tái xét vô tư chấp thuận, hoặc chứng tỏ nguyên do chính đáng, thì sẽ được coi như từ bỏ quyền 

bản thân xuất hiện trước viên chức tái xét vô tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Viên chức tái xét vô tư sẽ đưa ra quyết định bằng văn thư trong vòng hai mươi (20) ngày lịch kể từ ngày kết thúc 

cuộc thẩm vấn.  Quyết định của viên chức tái xét vô tư không được gồm có bồi thường bằng tiền hoặc ban phát 
lệ phí luật sư. 

 

TÁI XÉT:  
 

Nếu không thoả mãn với quyết định của viên chức tái xét vô tư, bất cứ bên nào cũng có thể theo đuổi quyền tái 
xét, kháng cáo, khởi đầu hành động hoặc kêu nài, mà họ được hưởng theo luật pháp hoặc các điều lệ hoặc luật 

lệ hiện hành của tiểu bang hoặc liên bang. 
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Giáo Dục Đặc Biệt: Bảng Chỉ Dẫn Cho Cha Mẹ Hiểu Về Các Quyền Lợi Và Trách Nhiệm 
 

Bảng chỉ dẫn này nhằm giúp cho quý vị hiểu các quyền lợi và trách nhiệm của mình về giáo dục đặc biệt. Nó không nên 
được dùng để thay thế cho bản toàn bộ của Các Quyền Lợi Cha Mẹ được tóm lược trong Đạo Luật về Giáo Dục Của 
Những Người Có Khuyết Tật (the Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) và điều lệ của Hội Đồng Giáo Dục 
Bang Georgia (Ga. Bd. Of Educ. R.) thuộc về Giáo Dục Đặc Biệt. (hãy xem Ga. Bd. Educ. R. 160-4-7-.09 PROCEDURAL 
SAFEGUARDS/PARENTS’ RIGHTS.) Để xem toàn bản của Các Quyền Lợi Cha Mẹ Georgia, hãy vào website của Bộ Giáo 
Dục Georgia ở www.gadoe.org và chọn Offices & Divisions, rồi Curriculum & Instruction, rồi Special Education Services 
and Supports. Sau đó xem dưới mục Dispute Resolution hoặc Family Engagement Information & Resources để tìm Quyền 
Lợi Cha Mẹ. Có toàn bản các quyền lợi này bằng nhiều thứ tiếng,  và cũng được trình bày bằng hình thức viđêô. Đây là 
một bảng chỉ dẫn súc tích về các điều khoản bảo vệ cha mẹ về thủ tục. Để xem danh sách đầy đủ Các Quyền Lợi Cha 
Mẹ dưới đạo luật IDEA, hãy liên lạc người quản lý trường hợp của con quý vị hoặc vào xem 
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-
Services/Documents/Parents%20Rights/Parents%20Rights%20Sample%201%20updated%20032420.pdf. 

 

HỒ SƠ: 

 Quý vị có quyền xem hồ sơ giáo dục của con quý vị. 

 Quý vị cũng có thể xin được thông dịch hồ sơ hoặc giải 
thích. 

 Quý vị cũng có thể xin thay đổi hoặc bỏ ra điều gì trong hồ 
sơ nếu cảm thấy không nên để trong hồ sơ của con quý vị. 

 Quý vị có thể để thêm thông tin, bình luận, dữ liệu hoặc mọi 
tư liệu viết thích hợp khác vào hồ sơ của con quý vị. 

 Quý vị có thể xin và nhận bản sao của Kế Hoạch Giáo Dục 
Cá Nhân (IEP) và/hoặc mọi thứ trong hồ sơ của con quý vị. 
HTTH có thể lấy lệ phí cho các bản sao nhưng không được 
lấy lệ phí để tìm kiếm và tìm ra các tư liệu. 

 Với giấy phép viết của quý vị, quý vị có thể cho người khác 
thay mặt mình để kiểm tra và xem xét hồ sơ. 

CÁC THỦ TỤC XÉT NGHIỆM: 

 Con quý vị có quyền được xét nghiệm hoàn toàn và đầy đủ 
để xác định nó có khuyết tật và có cần giáo dục đặc biệt 

và/hoặc dịch vụ liên hệ hay không. 

 Quý vị có quyền cho con quý vị được xét nghiệm trong mọi 
phạm vi của của khuyết tật nghi ngờ. 

 HTTH phải xét nghiệm con quý vị đúng theo các thủ tục 
tóm lược trong IDEA các Điều Lệ Giáo Dục Đặc Biệt của 
Georgia. 

 Xét nghiệm phải gồm có nhiều hơn là một điều thử nghiệm, 
và các thử nghiệm đó phải được làm bằng ngôn ngữ mà 
đứa trẻ vẫn dùng bình thường, trừ khi cha mẹ và nhà 
trường thoả thuận khác, và ít nhất ba năm một lần. 

 Quý vị sẽ được tham gia vào quyết định về có đủ điều kiện 
và những chương trình và dịch vụ nào con quý vị cần trong 
việc tái xét nghiệm. 

QUYỂN TƯ MẬT CỦA THÔNG TIN: 

 Hồ sơ giáo dục của con quý vị là điều tư mật. 

 Quý vị chỉ có thể xin bản sao hồ sơ của con quý vị mà thôi. 

 Các nhân viên trường học có liên quan đến con quý vị được 
quyền xem hồ sơ của con quý vị và không cần có phép của 
quý vị. 

 Không người nào khác được xem kết quả của hồ sơ con quý 
vị khi không có phép của quý vị. 

MÔI TRƯỜNG KIỀM CHẾ ÍT NHẤT 

 Quý vị có quyền để con quý vị được dạy trong các lớp học 

và tham gia vào tất cả các chương trình và hoạt động của 

trường cùng với những trẻ khác không bị khuyết tật, ở 

cùng độ tuổi và cấp lớp, ở mức độ phù hợp nhất cho con 

quý vị. 

 Các nhân viên HTTH phải tạo ra những điều thuận tiện và 

sửa đổi để cho con quý vị có thể tham gia vào tất cả các 

chương trình và sinh hoạt của trường cho đến mức độ lớn 

nhất thích hợp. 

http://www.gadoe.org/
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XÉT NGHIỆM ĐỘC LẬP: 

 Nếu quý vị không đồng ý với việc xét nghiệm của trường, 
quý vị có thể để con mình được xét nghiệm bởi một xét 

nghiệm gia chuyên nghiệp không phải là nhân viên của 
HTTH, và chi phí do nhà trường hoặc quý vị chịu. Hãy liên 
lạc với HTTH để tìm ra các thủ tục để được hưởng quyền lợi 
này. 

 Khi quý vị yêu cầu, Hệ Thống Trường Học phải cấp cho quý 
vị một danh sách các xét nghiệm gia độc lập để quý vị có 
thể chọn một người xét nghiệm cho con quý vị. 

 HTTH phải xem xét kết quả của xét nghiệm gia độc lập. 

 Toán IEP dùng kết quả cuộc xét nghiệm để xác định con quý 
vị có khuyết tật hay không hoặc có cần đến giáo dục đặc 
biệt. 

CHA MẸ THAY THẾ: 

 Khi nhà trường không tìm ra cha mẹ của đứa trẻ, hoặc đứa 
trẻ do nhà nước giám hộ, HTTH sẽ chỉ định một  người làm 

cha mẹ thay thế để đại diện cho đứa trẻ về các quyền lợi 
và lợi ích của đứa trẻ trong mọi việc xét nghiệm, họp hành, 
hoặc các quyết định về dịch vụ giáo dục đặc biệt. 

 Cha mẹ thay thế sẽ được huấn luyện đặc biệt và sẽ hành 
động như cha mẹ bằng cách cho lời chấp thuận và tham 
gia vào IEP và/hoặc những buổi họp khác. 

 Cha mẹ thay thế cũng có các quyền lợi và trách nhiệm như 
cha mẹ thật trong các vấn đề giáo dục đặc biệt liên quan 
đến học sinh. 

THÔNG BÁO/CHA MẸ THAM GIA 

 Quý vị phải được thông báo về các quyền lợi của cha mẹ. 

 Quý vị phải được mời đến dự những buổi họp về con quý vị, 
như là xét điều kiện, tái xét nghiệm, hoặc họp IEP. 

 Quý vị phải được nhận bản sao của tất cả mọi tài liệu về 
chương trình giáo dục của con mình và có thể được người 
giải thích cho. 

 Bản sao có thể bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị, ngôn ngữ  

 Braille, hoặc giải thích bằng ngôn ngữ cử chỉ. Nếu cần,  

 HTTH sẽ cung cấp người dịch thuật hoặc thông dịch. 

 Quý vị phải được cho cơ hội tham gia vào mọi cuộc họp để  
quyết định về giáo dục đặc biệt của con quý vị. 

 Quý vị phải được mời đến mọi buổi họp có mục đích thảo 
luận về khuyết tật của đứa con, xét nghiệm, tái xét nghiệm, 
xếp lớp, và IEP của nó và nội dung. 

 Quý vị có quyền xin các buổi IEP được họp tại ngày giờ và 
nơi thuận tiện cho cả quý vị lẫn các thành viên khác của 
Toán IEP. 

 Quý vị có quyền miễn hoặc không miễn cho một thành viên 
của Toán IEP của con quý vị không phải đến buổi họp IEP. 
HTTH không thể miễn một thành viên bắt buộc nếu không 

có phép của quý vị. 

KIỆN CÁO, HOÀ GIẢI, THẨM VẤN 

 Quý vị có quyền xin hoà giải hoặc cuộc thẩm vấn đúng thủ 
tục nếu quý vị không đồng ý với kế hoạch của trường cho 
con quý vị. 

 HTTH cũng có thể xin hoà giải hoặc cuộc thẩm vấn đúng 
thủ tục. 

 Cả cha mẹ lẫn trường học đều phải đồng ý dùng hoà giải 
trước khi có thể định ngày làm hoà giải. 

 Khi quý vị yêu cầu một buổi thẩm vấn đúng thủ tục, quý vị 
có quyền tham gia một phiên họp để giải quyết, sẽ cho cha 
mẹ và các HTTH cơ hội giải quyết mọi vấn đề trong một vụ 
kiện cáo đúng thủ tục, như vậy cha mẹ và các HTTH có thể 
tránh được cuộc thẩm vấn đúng thủ tục và cung cấp ích lợi 
ngay cho đứa trẻ. 

 Khi quý vị yêu cầu một buổi thẩm vấn đúng thủ tục, quý vị 
có quyền được buổi thẩm vấn đúng thủ tục vô tư điều 
khiển bởi một thẩm phán về luật hành chánh (ALJ)/ viên 
chức thẩm vấn. 

 Quý vị có thể trình một bản kiện cáo chính thức bằng văn 
thư cho Bộ Giáo Dục Georgia để tiến hành một cuộc điều 
tra về mọi điều quan tâm, vấn đề, hoặc bất đồng ý kiến 
liên quan đến  IDEA hoặc Các Điều Lệ Giáo Dục Đặc Biệt 
của Georgia. Bản kiện cáo có thể gửi bằng fax đến Division 
for Special Education Services and Supports ở số 404-651-
6457(fax) hoặc gửi bằng thư đến Division for Special 
Education Services and Supports ở 1870 Twin Towers East, 
205 Jesse Hill Jr. Drive SE, Atlanta, GA 30334. 
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CHẤP THUẬN: 

 Nhà trường không thể khảo sát/xét nghiệm hoặc tái xét 
nghiệm con quý vị mà không có phép/chấp thuận của quý 

vị. 

 Nhà trường không thể xếp con quý vị vào giáo dục đặc biệt 
hoặc thay đổi sự xếp đặt chương trình của con quý vị mà 
không có phép/chấp thuận của quý vị. 

 HTTH không thể tiết lộ hồ sơ của con quý vị mà không có 
phép/chấp thuận của quý vị ngoại trừ cho một số người do 
luật định danh. 

 Quý vị có quyền không cho phép/chấp thuận. 

 Quý vị có quyền rút lại sự chấp thuận cho giáo dục đặc biệt 
và các dịch vụ liên hệ một khi quý vị đã cho phép; điều này 
phải làm bằng văn thư. Rút lại sự chấp thuận có nghĩa là 
con quý vị sẽ không còn được hưởng dịch vụ giáo dục đặc 
biệt nào nữa. 

CÁC THỦ TỤC VÀ QUYỀN LỢI KỶ LUẬT: 

 HTTH phải theo một số thủ tục nhất định khi học sinh có 
khuyết tật biểu lộ những hành vi gây cho Toán IEP phải tìm 

những khung cảnh và/hoặc phương cách khác để giáo dục 
đứa trẻ. 

 Các trường có thể rút học sinh sang những chương trình 
thay thế khi có tiềm năng nguy hiểm cho đứa trẻ, các học 
sinh, hoặc nhân viên trường học. 

 Bất kể khung cảnh nào, HTTH phải tiếp tục cung cấp một 
nền giáo dục công lập thích hợp miễn phí cho con quý vị. 

 Khung cảnh phải khiến cho con quý vị tiếp tục được hưởng 
những dịch vụ sẽ cho nó đạt được các mục đích và mục 
tiêu trong IEP của nó. 

 Những biện pháp kỷ luật sẽ xảy ra cho các vi phạm liên 
quan đến thuốc/ma tuý, rượu, vũ khí, hoặc vi phạm điều lệ 
khác của trường. 

 Các quyền lợi này bảo vệ cho quý vị, con quý vị, và HTTH. 

HỌC TRƯỜNG TƯ THỤC: 

 Nếu quý vị quyết định cho con mình đi học trường tư thục, 
quý vị phải thông báo ý định của quý vị cho các viên chức 
trường tại buổi họp IEP cuối cùng mà quý vị tham dự và giải 
thích các điều quan tâm của quý vị về chương trình công 
lập. 

 HTTH không buộc phải trả tiền cho trường tư thục nếu 

HTTH đã đưa ra một nền giáo dục công lập thích hợp miễn 

phí để đáp ứng các nhu cầu giáo dục của đứa trẻ, đã được 

xác định qua quá trình xét nghiệm giáo dục và đựơc gồm 

trong IEP. 

CÁC NƠI LIÊN LẠC: 

 Khi quý vị có những quan tâm về giáo dục của con mình, cần 
phải nói cho hiệu trưởng trường hoặc giám đốc giáo dục đặc 
biệt biết. 

 Nếu quý vị cần được giúp thêm, có những nhóm cha mẹ 
hoặc luật sư có thể giúp cho quý vị. Hãy hỏi thông tin hoặc 
danh sách tên ở trường. Quý vị cũng có thể liên lạc với 
Parent to Parent of Georgia, họ giữ một danh sách có hiệu 
lực để chuyển đưa hoặc thông tin khác. Hãy gọi 1-800-229-
2038 hoặc vào www.p2pga.org. 

 Quý vị cũng có thể liên lạc với Phân Bộ Dịch Vụ và Yểm Trợ 

Giáo Dục Đặc Biệt ở số 404-656-3963 hoặc 1-800-311-3627 

hoặc vào website của Bộ Giáo Dục Georgia www.gadoe.org 

để tìm ra những tài nguyên hữu ích khác. 

http://www.p2pga.org/
http://www.gadoe.org/
http://www.gadoe.org/
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PHỤ LỤC 
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QUYỀN ĐƯỢC BIẾT CỦA CHA MẸ (ESSA) 
 
Chiếu theo các quy định của Đạo Luật Mỗi Học Sinh Đều Thành Công (Every Student Succeeds Act (ESSA), 
cha mẹ được phép yêu cầu cho biết về trình độ chuyên môn của (các) giáo viên và/hoặc phụ giáo của con 
mình. Có thể xin biết các thông tin sau đây: 

 
1) Giáo viên đã có hay không – 

 

o thoả mãn các tiêu chuẩn của Tiểu Bang về trình độ chuyên môn và chứng chỉ cho cấp 
lớp và các môn học mà giáo viên giảng dạy; 

 
o Giáo viên có đang dạy hay không theo một quy chế khẩn cấp hoặc tạm thời, mà theo 

đó đã được miễn các quy định về trình độ hoặc chứng chỉ; và 
 

o đang dạy trong môn học mà giáo viên có chứng chỉ. 
 

2) Học sinh có đang hưởng hay không những dịch vụ bởi những người phụ giáo, và nếu có, trình 

độ chuyên môn của họ. 
 

Nếu quý vị muốn biết thông tin về trình độ của thầy giáo và/hoặc phụ giáo của con quý vị, xin liên lạc với 
hiệu trưởng của trường. 

 

TUYÊN BỐ VỀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ 
 

DeKalb County School District không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới 
tính, tình trạng khuyết tật hoặc tuổi tác trong các chương trình và hoạt động của mình và cung cấp quyền tiếp 

cận bình đẳng cho Hướng Đạo Sinh Nam và các nhóm thanh niên được chỉ định khác.1 Cá nhân sau đây đã được 
chỉ định để xử lý các câu hỏi liên quan đến các chính sách không phân biệt đối xử: 

 
DeKalb County School District 

Quan Hệ Nhân Viên 

1701 Mountain Industrial Boulevard, Stone Mountain, GA 30083 
678-676-0107 

 
Để biết thêm thông tin về thông báo không phân biệt đối xử, vui lòng truy cập 

http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm để biết địa chỉ và số điện thoại của văn phòng phục vụ 
khu vực của quý vị, hoặc gọi 1-800-421-3481.
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Học sinh bị cáo buộc vi phạm các nội quy 
nhà trường 

Học sinh gặp quản lý trường học (Thủ 
Tục Hành Chính Theo Quy Định đối với 

Đình Chỉ) 

Học sinh được xét thấy không vi 
phạm các nội quy nhà trường và 

được trở về lớp 

Học sinh được xét thấy vi phạm 
các nội quy nhà trường 

Học sinh CHỈ phải chịu hậu quả 
đình chỉ tối đa 10 ngày 

Nhà trường sẽ đưa ra quyết định và 
thông báo cho phụ huynh.  Phụ 

huynh/người giám hộ có thể kiến 
nghị Hiệu Trưởng bằng văn bản về 
việc không đồng ý với quyết định, 
và sau đó gửi Tổng Giám Đốc Học 
Khu Khu Vực bằng văn bản nếu 
không đồng ý với quyết định đó. 

Học sinh bị đình chỉ 10 ngày và có thể 
được yêu cầu tham gia Phiên Điều Trần 

Theo Thủ Tục Của Học Khu 

Phụ huynh được thông báo về quyết định đình chỉ 
10 ngày và việc chuyển trường hợp lên hiệu trưởng 
để xem xét đề nghị đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học.  

Phụ huynh/người giám hộ có thể kiến nghị Hiệu 
Trưởng bằng văn bản về việc không đồng ý với 

quyết định, và sau đó gửi Tổng Giám Đốc Học Khu 
Khu Vực bằng văn bản nếu không đồng ý với quyết 

định đó. 

Nếu Phiên Điều Trần được lên lịch, học sinh này có được 
nhận Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt hay Dịch Vụ Mục 504 không? 

Học sinh được chuyển đến quy trình 
Đánh Giá Biểu Hiện  

Không 

Hiệu trưởng sẽ chuyển trường hợp này đến Phiên Điều Trần Theo Thủ Tục Của 
Học Khu và liên hệ với Phòng Quan Hệ Học Sinh trong vòng một (1) ngày học 
để thảo luận về yêu cầu chuyển trường hợp và nếu được chấp thuận, lên lịch 

Phiên Điều Trần Theo Thủ Tục Của Học Khu.   

Hành vi này có phải biểu hiện 
của tình trạng tàn tật không? 

Phiên điều trần do Hiệu Trưởng hủy và Nhóm 
IEP/504 quyết địch điều chỉnh dịch vụ  

  Hiệu trưởng gửi thư thông báo 
cho phụ huynh/người giám hộ. 
Phụ huynh có thể yêu cầu từ bỏ 

quyền và Họp Nhóm Kỷ Luật 
(DTM) trong vòng năm (5) ngày 

Phiên Điều Trần Theo Thủ 
Tục của Học Khu được tổ 

chức  

Quyết định của phiên điều trần được thông báo cho phụ huynh/người 
giám hộ bằng lời nói sau 2 giờ chiều của ngày làm việc tiếp theo và bằng 
văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày diễn ra phiên điều trần. 
Phụ Huynh/Người Giám Hộ có thể kháng cáo với Hội Đồng Giáo Dục trong 

vòng hai mươi (20) ngày theo lịch từ ngày quyết định được đưa ra. 

Có 

Không 

Đã yêu cầu 
DTM. Thống 
nhất về hình 
thức kỷ luật 

Đã gửi Thỏa Thuận Từ Bỏ 
Quyền DTM cho Phòng 
Quan Hệ Học Sinh. Phụ 
huynh sẽ nhận bản sao 

Thỏa Thuận Từ Bỏ Quyền 
DTM có chữ ký. 

Có 

Có Không 

BIỂU ĐỒ KỶ LUẬT ĐÚNG THỦ TỤC PHÁP LÝ 
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BIỂU ĐỒ DIỄN TIẾN BÁO CÁO HÀNH VI BẮT NẠT/QUẤY RỐI/LÀM HOANG MANG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Ở một thời điểm thích hợp trong hoặc sau khi điều tra, các phụ huynh của tất cả các bên sẽ được thông báo bằng 
lời, chậm nhất sau ba (3) ngày học, sau khi hoàn tất điều tra (phù hợp với luật bảo mật của liên bang). 

Nếu phát hiện vi phạm Quy Tắc Ứng Xử dành cho Học Sinh, (các) học sinh bị buộc tội sẽ phải chịu hậu quả phù 
hợp với lứa tuổi; học sinh được nhắm tới và phụ huynh sẽ được thông báo về kết quả (phù hợp với luật bảo mật).  

Người báo cáo không còn quan ngại 
nào khác và sự việc đã được đóng lại. 

Người báo cáo cho rằng nhà trường đã không thực hiện các hành 
động thích hợp hoặc hiệu quả để giải quyết vấn đề bắt nạt, quấy rối, 

phân biệt đối xử hoặc làm hoang mang. 

Người báo cáo cần liên lạc với Tổng Giám Đốc Học Khu Khu Vực 
thích hợp; Tổng Giám Đốc sẽ tiến hành điều tra vấn đề trong vòng 
ba (3) ngày học và đưa ra phản hồi thích hợp cho người báo cáo 

trong vòng mười (10) ngày học. 

Người báo cáo đang lo ngại rằng câu trả lời không phù hợp hoặc 
không hiệu quả. 

Người báo cáo cần liên lạc với Văn Phòng Tổng Giám Đốc Học Khu; 
văn phòng sẽ tiến hành điều tra vấn đề trong vòng ba (3) ngày học và 

cung cấp câu trả lời thích hợp cho người báo cáo trong vòng mười (10) 
ngày học. 

Hiệu trưởng nhà trường hoặc người được hiệu trưởng chỉ định sẽ bắt đầu cuộc điều tra chậm nhất là vào ngày học 
hôm sau; tất cả các cuộc điều tra ít nhất sẽ bao gồm việc tạo ra một bản tường thuật các sự kiện và phỏng vấn các 

nhân chứng.  

 

Nhà trường sẽ tiến hành theo dõi 
học sinh được nhắm tới và người 
vi phạm và/hoặc cộng đồng nhà 

trường nếu cần. 

Quan ngại sẽ được ghi lại và gửi đến hiệu trưởng nhà trường hoặc người được 
hiệu trưởng chỉ định và báo cáo này sẽ được nhập vào Infinite Campus 

Báo cáo quan ngại bằng lời hoặc bằng văn bản cho bất kỳ quản lý, 
giáo viên, nhân viên hoặc nhân sự nào khác của nhà trường (càng 

sớm càng tốt nhưng tốt nhất là trong vòng ba mươi (30) ngày). 

Phụ Huynh, Người Giám Hộ, Học Sinh, hoặc Người Có Liên 
Quan có quan ngại về hành vi bắt nạt, quấy rối, phân biệt đối xử 

hoặc làm hoang mang cần báo cáo. 
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Mẫu Báo Cáo Bắt Nạt/Quấy Rối/Phân Biệt Đối Xử/Làm Hoang Mang 

Mẫu này có sẵn tại www.dekalbschoolsga.org/student-support-intervention/student-relations. 
XIN VUI LÒNG IN RÕ TẤT CẢ THÔNG TIN. 

 
Ngày Hôm Nay ______ /_____ / ________   Trường ___________________________________________________________ 
 
Quý vị có muốn ẩn danh không?    Có        Không     (Nếu có, không viết tên) 
 
Người Báo Cáo Sự Việc:   
_____________________________________________________________________________________________  
 
Khoanh tròn một tùy chọn: Nạn Nhân/Mục Tiêu   Học Sinh Liên Quan  Phụ Huynh/Người Giám Hộ  Người Thân  Người Liên Quan 
 
Điện thoại _______-_______- ___________        E-mail ____________________________________________________ 
 
1. Tên của học sinh mục tiêu bị cáo buộc Trường Lớp Chủng Tộc Giới Tính 
_________________________________     ___________________________________ _____          _____              ______ 
  
2. Tên của người vi phạm bị cáo buộc Trường Lớp Chủng Tộc Giới Tính 
_________________________________     ___________________________________ _____          _____              ______ 
 
_________________________________     ___________________________________ _____          _____              ______ 
 
3. Học sinh này có bị bắt nạt, quấy rối, phân biệt đối xử hoặc làm hoang mang trước đó không?  Có  Không  Không biết 
 
4. (Các) sự cố xảy ra vào (những) ngày nào? 
 
_____/ ____/ ____ Thời gian: _____ Sáng/Trưa/Chiều/Tối _____/ ____/ ____ Thời gian: _____ Sáng/Trưa/Chiều/Tối     Nhiều Ngày 
Tháng  Ngày  Năm Tháng   Ngày  Năm 
 
5. (Các) sự cố xảy ra ở đâu? (Chọn tất cả những điều thích hợp) 
 
□ Trên đất của trường (Khoanh tròn):    Lớp học      Hành lang      Nhà ăn      Phòng thể dục/Phòng tủ khoá      Cái khác 
□ Tại một sinh hoạt do trường bảo trợ hoặc sự vụ ngoài phạm vi trường học 
□ Trên xe bus trường (Khoanh tròn):       Buổi sáng / Buổi trưa 
□ Trên đường đến/từ trường  (Khoanh tròn):       Buổi sáng / Buổi trưa 
□ Trên mạng 
 
6. Điền chữ X bên cạnh (các) câu nào diễn tả đúng nhất việc gì đã xảy ra (Chọn tất cả những điều thích hợp): 
 
□ Hành hạ (chủng tộc/dân tộc, màu da, tôn giáo, nam nữ, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, phái tính, v.v.) 
□ Bạo hành thân thể (đánh, đá, xô đẩy, phì nhổ, kéo tóc, hoặc ném vật gì) 
□ Nhờ người khác đánh hoặc làm hại học sinh 
□ Lời lẽ (trêu chọc, gọi bằng tên xấu, bình phẩm chỉ trích, hoặc đe doạ, đích thân hoặc bằng cách khác) 
□ Uy hiếp người mới đến 
□ Tống tiền 
□ Doạ nạt hoặc làm những cử chỉ vô lễ và/hoặc đe doạ 
□ Loại ra ngoài (gạt ra ngoài hoặc hất hủi học sinh) 
□ Gieo rắc những tin đồn có hại hoặc ngồi lê đôi mách hoặc Sỉ Nhục Công Khai 
□ Bắt nạt trên mạng/Rình rập trên mạng (Khoanh tròn một điều: Trong giờ học/Sau giờ học) 
 
7. Động cơ của hành vi bắt nạt/quấy rối/làm hoang mang. (Đánh dấu vào một lựa chọn): 
__Chung      __Chủng Tộc/Màu Da      __Tôn giáo      __Giới tính      __Bản Dạng Giới Tính/Khuynh Hướng Tình Dục 
__Tình Trạng Khuyết Tật về Tâm Thần/Thể Chất      __Nguồn Gốc Quốc Gia/Dân Tộc      __Khác 
 
Mô tả vắn tắt sự cố như đã được báo cáo hoặc đính kèm tờ viết và mọi tài liệu được cung cấp: 
 

 

 

Báo cáo này đã được nộp cho (Khoanh tròn): Hiệu Trưởng Người được Hiệu Trưởng Chỉ Định Tổng Giám Đốc Học Khu Khu Vực  
(Tên) ________________________ 
 
___/___/_____ _____________________________________ ________________________________________ 
Ngày Nộp Tên Người Nộp Chữ Ký Người Nộp 
Phân bổ:  Bản gốc được gửi đến Hiệu Trưởng/Người được Hiệu Trưởng Chỉ Định; 
một Bản Sao để lưu trong Hồ Sơ Học Sinh, một Bản Sao cho Người Nộp lưu giữ Sửa đổi ngày 24 tháng 6/30/20 
 

http://www.dekalb.k12.ga.us/student-relations
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______________________________________________________________ 

 

 
 

CHÚNG TÔI VUI LÒNG ĐÓN NHẬN CÁC LỜI PHÊ BÌNH, GÓP Ý, HOẶC ĐỀ NGHỊ 
BẰNG VĂN THƯ VỀ NỘI DUNG CỦA BỘ KỶ LUẬT HỌC SINH NÀY. 

CÓ THỂ GỬI CÁC Ý KIẾN ĐÓ ĐẾN: 
 

DEPARTMENT OF STUDENT RELATIONS, 

5823 MEMORIAL DRIVE, 
STONE MOUNTAIN, GA. 30083 

 
(678) 676-1811 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÔNG VICKIE B. TURNER, CHỦ TỊCH 

 
BÀ CHERYL WATSON-HARRIS, TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 
 

Chính sách của Hội Đồng Giáo Dục Quận DeKalb là không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc 
gia, khuyết tật, tình trạng mang thai, tuổi, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc giới tính, trong bất kỳ 

chương trình, hoạt động, hoặc thực hành giáo dục nào của Học Khu. 

 


