TẤT CẢ PHỤ HUYNH VÀ NGƯỜI GIÁM HỘ:
Vui lòng ký và nộp lại biểu mẫu này cho nhà trường trước ngày 16 tháng 9 năm 2018

Tôi đã nhận được bản sao Cuốn Sổ tay Các Quyền và
Trách nhiệm Năm học 2018-2019. Tôi hiểu rằng cuốn Sổ
tay này có các thông tin mà tôi có thể cần trong suốt năm
học, và tất cả học sinh sẽ phải chịu trách nhiệm về hành
vi của mình như được nêu trong các chính sách, thủ tục
và biện pháp kỷ luật trong cuốn Sổ tay này.
Trường của Học sinh
Chữ ký của Học sinh

Ngày

Tên Viết In hoa của Học sinh
Chữ ký của Phụ huynh/Người Giám hộ

Ngày

Tên Viết In hoa của Phụ huynh/Người Giám hộ

Tin nhắn Điện thoại Tự động
Học Khu Tukwila (Tukwila School District) và các trường thuộc học khu sử dụng hệ thống
điện thoại tự động để liên lạc với các gia đình trong trường hợp khẩn cấp và khi trường học
nghỉ cũng như thông báo về các sự kiện quan trọng, tin tức, cảnh báo sức khoẻ và các cảnh
báo cụ thể cho học sinh. Bằng cách ký tên và nộp lại biểu mẫu này, quý vị đồng ý tham gia
nhận các tin nhắn điện thoại tự động đó. VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG QUÝ VỊ SẼ KHÔNG
NHẬN ĐƯỢC CÁC TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI TỰ ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN
CẤP HOẶC KHI TRƯỜNG HỌC NGHỈ nếu quý vị chọn không ký mục này.

Chữ ký của Phụ huynh/Người Giám hộ
Tên Viết In hoa của Phụ huynh/Người Giám hộ

Ngày

TÙY CHỌN: Trường học có thể chia sẻ thông tin nào
về con em quý vị cho các tổ chức bên ngoài?
Học Khu Tukwila rất coi trọng quyền riêng tư của học sinh. Hầu hết học bạ của con em quý vị
đều được pháp luật bảo vệ và học khu không được cung cấp chúng cho bất kỳ ai bên ngoài
trường. Tuy nhiên, học khu được phép tiết lộ thông tin "danh mục" không nhạy cảm—bao
gồm tên, tuổi, hình ảnh, địa chỉ, số điện thoại, việc tham gia vào các hoạt động và môn thể
thao được công nhận chính thức, chiều cao và cân nặng của các thành viên trong đội thi đấu
thể thao, các ngày đi học, các trường theo học, và các bằng cấp/giải thưởng đã được nhận—
mà không cần sự cho phép của phụ huynh. Nếu quý vị KHÔNG muốn thông tin danh mục
của con em mình bị tiết lộ cho các tổ chức bên ngoài, quý vị có hai tùy chọn:
1. Nếu quý vị KHÔNG muốn bất kỳ thông tin nào về con em quý vị bị tiết lộ ra bên ngoài
trường, hãy viết thư từ chối tham gia FERPA và gửi đến văn phòng chính của trường
con em quý vị trước ngày 1 tháng 10. Trong thư nêu tên của quý vị, tên của con em
quý vị, chữ ký của quý vị, và tuyên bố: "Theo Đạo luật về Quyền Riêng tư và Giáo dục
của Gia đình (Family Education Rights and Privacy Act), tôi yêu cầu rằng cả trường
học và Học Khu Tukwila không tiết lộ bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ học
bạ của con em tôi nếu không có sự cho phép của tôi bằng văn bản." Xem Mục XXI: Hồ
sơ Học vấn Học sinh trong cuốn sổ tay này để biết thêm thông tin. VUI LÒNG LƯU Ý:
Nếu quý vị viết thư từ chối tham gia FERPA, thông tin của con em quý vị sẽ
KHÔNG xuất hiện trên bất kỳ ấn phẩm nào, bao gồm các kỷ yếu của trường,
chương trình sự kiện, chương trình thi đấu thể thao, và ấn phẩm truyền thông.
2. Nếu quý vị chỉ muốn không tiết lộ hình ảnh và video của con em quý vị, hãy viết thư từ
chối tham gia tiết lộ hình ảnh và gửi đến văn phòng chính của trường con em quý vị
trước ngày 1 tháng 10. Trong thư nêu tên của quý vị, tên của con em quý vị, chữ ký
của quý vị, và tuyên bố: "THÔNG BÁO TỪ CHỐI THAM GIA TIẾT LỘ HÌNH ẢNH: Tôi
yêu cầu cả trường học và Học Khu Tukwila không tiết lộ bất cứ hình ảnh hoặc video
nào của con em tôi nếu không có sự cho phép của tôi bằng văn bản." Với yêu cầu này
lưu trong hồ sơ, trường của con em quý vị và học khu có thể tiết lộ các thông tin danh
mục khác, nhưng không được phép tiết lộ hình ảnh của con em quý vị mà không có sự
chấp thuận rõ ràng. VUI LÒNG LƯU Ý: Nếu quý vị viết thư từ chối tham gia tiết lộ
hình ảnh, hình ảnh của con em quý vị sẽ KHÔNG xuất hiện trên bất kỳ ấn phẩm
nào, bao gồm các kỷ yếu, chương trình sự kiện và ấn phẩm truyền thông.
Cả hai thông báo này phải được gia hạn mỗi năm học. Nếu không có thông báo nào trong hồ
sơ, Học Khu Tukwila sẽ cho rằng quý vị cho phép tiết lộ thông tin danh mục của con em
mình, bao gồm các hình ảnh và video.
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CÁC QUYỀN VÀ
TRÁCH NHIỆM
dành cho Học sinh và Phụ huynh

4640 South 144th Street, Tukwila, WA 98168
ĐIỆN THOẠI: (206) 901-8000 I FAX: (206) 901-8016
www.tukwilaschools.org

Học Khu Tukwila số 406 tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định của liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc,
tín ngưỡng, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh hoặc tình trạng quân đội, định hướng tính dục,
biểu hiện giới tính, tình trạng khuyết tật, và việc một người khuyết tật sử dụng chó dẫn đường được huấn luyện hoặc động vật hỗ trợ.
Các chương trình của học khu không có tình trạng quấy rối tình dục và làm hại, và học khu cung cấp cho Boy Scouts of America và
các nhóm thanh thiếu niên được chỉ định khác sự tiếp cận bình đẳng.
Các thắc mắc liên quan đến việc tuân thủ hoặc thủ tục khiếu nại có thể được chuyển đến Cán bộ Phụ trách Tuân thủ Tiêu đề IX/Mục
504/RCW 28A.640 của Học khu hoặc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education), Văn phòng Quyền Công dân (Office for
Civil Rights).
Cán bộ Phụ trách Tuân thủ Tiêu đề IX/RCW 28A.640:
Aaron Draganov, Giám đốc Điều hành Nhân sự
Tukwila School District No. 406
4640 South 144th Street
Tukwila, WA 98168
Điện thoại: 206.901.8005
E-mail: draganova@tukwila.wednet.edu
Cán bộ Phụ trách Tuân thủ Mục 504:
Richard Quesada Giám đốc Phụ trách Giáo dục Đặc biệt
Tukwila School District No. 406
4640 South 144th Street
Tukwila, WA 98168
Điện thoại: 206.901.8035
E-mail: quesadar@tukwila.wednet.edu
Quý vị có thể báo cáo hành vi phân biệt đối xử và quấy rối phân biệt đối xử cho bất kỳ nhân viên nhà trường nào hoặc cho Điều phối
viên Phòng Quyền Công dân được nêu trên. Quý vị cũng có quyền nộp đơn khiếu nại. Để có bản sao về thủ tục và chính sách không
phân biệt đối xử của học khu, hãy liên hệ với trường của con em quý vị hoặc văn phòng học khu. Quý vị cũng có thể xem bản sao về
thủ tục và chính sách không phân biệt đối xử của học khu trên trang web của Học Khu Tukwila tại www.tukwilaschools.org.

Chào mừng các em và quý vị đến với năm học 2018-2019!
Tại Học khu Tukwila, chúng ta rất tự hào về sự đa dạng. Chúng ta đánh giá cao những mảnh ghép tạo nên bức
tranh toàn cảnh của học khu. Mỗi miếng ghép nhỏ đóng góp vào bức tranh toàn cảnh tạo nên sức mạnh toàn
diện hơn so với sức mạnh của từng miếng ghép riêng lẻ. Các mảnh ghép nhỏ đó cũng cần có nền tảng của sự tự
tin. Sự tự tin đó sẽ cho các mảnh ghép sức mạnh nội lực để trở nên lớn mạnh hơn, thông minh hơn và mạnh mẽ
hơn. Các mảnh ghép đó cần tự sẵn sàng sử dụng sức mạnh nội lực cần thiết để đưa chúng đến một tương lai
tươi sáng. Sau đó, các mảnh ghép đó sẽ có những công cụ để đưa ra quyết định về các phần mà những mảnh
ghép đó muốn có trong bức tranh Tukwila tổng thể. Trong toàn bộ quy trình đó, một miếng ghép có thể tự hỏi
bản thân “Tiếng nói của tôi ở đâu?”
Năm học này, quý vị được mời tự hỏi bản thân “Tôi đang lên tiếng vì ai?” Quý vị lên tiếng vì quê hương đất
nước, tôn giáo, bản thân, gia đình, vì những người trông khác quý vị, hay vì tương lai của quý vị? Thông điệp
của quý vị năm nay là gì? Tôi muốn khuyến khích quý vị “Lên tiếng vì Học khu Tukwila” trong tất cả những
việc quý vị làm. Hãy tự vào về con người quý vị. Hãy lên tiếng! Hãy tự hào về những điều quý vị mang đến
cho Học khu và cho nhà trường. Hãy tạo ra sự thay đổi để các bạn học có thể tận hưởng những điều tốt đẹp
hơn. Hãy lên tiếng vì những điều đúng đắn. Hãy lên tiếng vì tương lai tươi sáng hơn. Hãy lên tiếng vì những
người anh chị em cần quý vị tại Học khu Tukwila. Hãy lên tiếng vì Học khu Tukwila!
Học khu Tukwila tin rằng các học sinh, nhân viên và gia đình có khả năng đạt được tiềm năng cao nhất của
mình. Mục tiêu chính của chúng tôi là khuyến khích học sinh tham gia trải nghiệm học tập chân thực và thực tế
cả mặt kiến thức và xã hội. Chúng tôi muốn công nhận, khuyến khích và cuối cùng là tận dụng thế mạnh tập
thể, tài năng và đóng góp của các học sinh, nhân viên và cộng đồng Tukwila của chúng tôi nói chung.
Trong những tháng tiếp theo, vui lòng giữ cuốn Sổ tay Các Quyền và Trách nhiệm này gần bên mình. Các thông
tin trong cuốn sổ này sẽ giúp các em và quý vị hiểu về các nghĩa vụ tương hỗ của chúng tôi—với tư cách là học
sinh, nhân viên và phụ huynh—để hành xử với sự tôn trọng và đến trường sẵn sàng học hỏi mỗi ngày và “lên
tiếng” vì Học khu của chúng ta theo cách tốt nhất và tích cực nhất. Cuốn sổ tay này phác thảo các quyền của các
em và quý vị trong khuôn viên trường, cũng như các hậu quả của hành vi sai trái. Tóm lại, chúng tôi muốn đảm
bảo rằng các trường học là nơi an toàn, tích cực và công bằng cho tất cả học sinh cảm thấy được chào đón và
sẵn sàng học tập.
Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một năm học hiệu quả và tuyệt vời! Tôi hy vọng sớm được gặp các em và quý
vị.

Trân trọng,

Tiến sĩ Judith Berry
Giám đốc Lâm thời Học khu
Khu Học Chánh Tukwila

Danh mục Dịch vụ Hành chính Năm học 2018-2019
• Ban Giám hiệu Nhà trường
Các đại diện cộng đồng được bầu ra nhằm phê duyệt ngân sách, giám sát giám đốc học khu, thiết lập
các chính sách và thủ tục và đảm bảo các trường học đạt được mục tiêu học tập của học sinh.
-

206-901-8006 hoặc TSDBoard@tukwila.wednet.edu

• Giám đốc Lâm thời Học khu: Tiến sĩ Judith Berry
Lãnh đạo Học Khu Tukwila chịu trách nhiệm về lập kế hoạch chiến lược, sự tham gia của cộng đồng,
giám sát hiệu trưởng, và tất cả các lĩnh vực quản lý khác.
-

•

206-901-8006 hoặc berryj@tukwila.wednet.edu

Hãy gọi để biết thêm thông tin về ...
-

Dạy và Học (chương trình giảng dạy, điều chỉnh trong chương trình giảng dạy, có năng lực
cao, phát triển nghề nghiệp, dịch vụ dành cho Người tị nạn và Di dân, dịch vụ học sinh,): 206901-8031

▪ Các Dịch vụ Đặc biệt (giáo dục đặc biệt, chương trình 504, sức khỏe của học
sinh): 206-901-8033

▪ ELL (Người học Ngôn ngữ Tiếng Anh) (Hỗ trợ ELL): 206-901-8031
▪ Giáo dục Mầm non và Tiểu học: 206-901-8028

- Dữ liệu/Đánh giá và Công nghệ (đánh giá học sinh và Công nghệ) :
206-901-8081
-

Tài chính và Hoạt động (ngân sách, cơ sở vật chất và bảo trì, dịch vụ ăn uống,
chuyên chở, thuê tuyển, quyền lợi nhân viên): 206-901-8037

-

Chuyên chở (dịch vụ xe buýt cho học sinh): 206-901-8050

-

Dịch vụ Ăn uống (các bữa ăn tại trường, nộp đơn cho chương trình bữa trưa miễn phí
và giảm giá): 206-901-8068

-

Nhân sự/Chính sách và Thủ tục (liên quan đến kỷ luật học sinh và nhân viên, bắt
nạt/quấy rối/cơ hội việc làm bình đẳng/Tiêu đề IX): 206-901-8005

- Thông tin trao đổi (trang web, các ấn phẩm, quan hệ truyền thông, truyền thông xã
hội): 206-901-8036

-

Vô gia cư | Chăm sóc Tình thương (các dịch vụ hỗ trợ học sinh không có nhà ở
lâu dài, Chăm sóc Tình thương): 206-901-7633

Quý vị không biết bắt đầu từ đâu? Hãy gọi đến số điện thoại chung của Tòa nhà Hành chính
(Administration Building), 206-901-8000,hoặc tìm danh mục trực tuyến tại www.tukwilaschools.org.
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GIỚI THIỆU
Học khu Tukwila luôn cố gắng cung cấp các cơ hội và trải nghiệm giúp học sinh trở thành những người có trách nhiệm, tự kiểm soát
được bản thân, có khả năng và sẵn sàng thực hiện vai trò của mình như những công dân tích cực tham gia. Mục đích là học sinh sẽ
học cách tôn trọng các quy tắc và quy định về hành xử.
Học Khu Tukwila tin rằng phụ huynh và người giám hộ là những đối tác quan trọng trong quá trình thực hiện biện pháp xử lý. Để đạt
được điều này, các cán bộ nhà trường sẽ cố gắng để phụ huynh hoặc người giám hộ và học sinh tham gia một cách hợp lý vào việc
giải quyết các vấn đề về hành vi sai trái của học sinh.
Các chính sách thực hiện biện pháp xử lý của Học Khu Tukwila dựa trên nguyên tắc và lý tưởng nhân đạo công nhận phẩm giá và giá
trị của mỗi học sinh. Chính sách của học khu ủng hộ quan niệm cần có kỷ luật để duy trì các chương trình của trường và sự phát triển
tích cực của toàn bộ cá nhân. Học sinh được kỳ vọng sẽ hành xử như những công dân có trách nhiệm.
Cuốn sổ tay này được thông qua và phân phát theo RCW 28A.600.010 và WAC Chương 392-400, quy định các quyền hợp pháp về
quy trình thủ tục và quyền hạn của học sinh và cần được giải thích theo các quy định đó. Quý vị có thể xem bản sao của tất cả các
chính sách, thủ tục, quy chế và quy định hiện hành của ban giám hiệu được nhắc đến trong tài liệu này tại Văn phòng Giám đốc học
khu hoặc trên trang web của học khu tại www.tukwila.wednet.edu.
Cuốn sổ tay này cũng tuân thủ Đạo luật về Cộng đồng và Trường học Không Ma túy, P.L. (Drug-Free Schools and Communities Act),
P.L. 101-226.
Bắt buộc tuân thủ các tiêu chuẩn về hành xử.

LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn sổ tay này nêu bật những chính sách và thủ tục của Học Khu Tukwila và các luật, quy tắc và quy định của tiểu bang/liên bang về
thông tin của học sinh và phụ huynh. Nó không được dùng để thay thế cho các tài liệu chi tiết hơn được sử dụng để tham vấn tại bất
kỳ văn phòng trường học nào khi có yêu cầu: Kế hoạch Kỷ luật của Nhà trường, Hướng dẫn Chính sách của Học khu, Các Thoả thuận
Thương lượng Tập thể, các mục về trường học phổ biến trong Bộ luật Sửa đổi của Washington và Bộ luật Hành chính của
Washington. Theo hoạt động của ban giám hiệu nhà trường, cuốn sổ tay này là một ấn bản có thẩm quyền của học khu: Nội dung
trong cuốn sổ tay này là chính thức.
Trách nhiệm chính của Học Khu Tukwila và nhân viên của học khu là phát triển sự hiểu biết và nhận thức về hình thức chính phủ đại
diện, quyền và trách nhiệm của cá nhân, và các quy trình pháp lý cần có sự thay đổi cần thiết.
Trường học là một cộng đồng. Các quy tắc và quy định của nhà trường là luật của cộng đồng đó. Tất cả các cá nhân được hưởng
quyền công dân trong cộng đồng trường học cũng phải chấp nhận các trách nhiệm về quyền công dân. Trách nhiệm cơ bản của
những người hưởng quyền công dân là tôn trọng luật của cộng đồng. Thanh thiếu niên thuộc Học Khu Tukwila có quyền được nhận
chương trình giáo dục công lập miễn phí. Chỉ tước quyền đó vì lý do chính đáng và theo đúng thủ tục pháp lý.
Giáo viên, giám thị, và phụ huynh có quyền, bổn phận và nghĩa vụ trong quy trình thủ tục này. Theo luật, giáo viên phải duy trì một môi
trường học tập thích hợp. Giám thị có trách nhiệm duy trì và hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục. Phụ huynh có trách nhiệm
giúp học sinh thực hiện bổn phận của mình theo các quy tắc và quy định của học khu.
Theo các thủ tục được quy định, mỗi giáo viên và giám thị nhà trường có quyền đình chỉ học sinh tạm thời hoặc kỷ luật học sinh nếu có
lý do. Những người được giám đốc học khu chỉ định được phép kỷ luật và đình chỉ học sinh hoặc đuổi học nếu có lý do. Danh sách chi
tiết các quyền, trách nhiệm và thẩm quyền của nhân viên nhà trường liên quan đến việc kỷ luật học sinh theo quy định của luật tiểu
bang và các quy tắc và quy định của học khu có trong cuốn sổ tay này và để nghiên cứu tại mỗi trường của học khu.
Các quy tắc, quy định và thủ tục hợp pháp sau đây được thiết lập để bảo vệ tất cả các thành viên của cộng đồng giáo dục trong việc thi
hành các quyền và nghĩa vụ của họ trong tất cả các khía cạnh trải nghiệm trường học, bao gồm việc đi học, đi xe buýt và tham gia vào
chương trình thi đấu thể thao liên trường.
Cần lưu ý rằng cộng đồng, nhân viên nhà trường và bản thân học sinh kỳ vọng cao về hành vi có trách nhiệm của các nhà lãnh đạo
học sinh, các vận động viên và những người đại diện cho học khu khác trong các hoạt động của học sinh.
Không có gì trong bản tuyên bố về quyền và trách nhiệm này được sử dụng để hạn chế các quyền hợp pháp của học sinh, phụ huynh
hoặc nhân viên nhà trường cũng như việc họ sử dụng thủ tục khiếu nại thích hợp của học khu.
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PHẦN I: ĐỊNH NGHĨA
•

Kỷ luật — "Kỷ luật" là tất cả các hình thức thực hiện biện pháp xử lý hoặc xử phạt ngoài việc đình chỉ và đuổi học và bao gồm
việc đuổi khỏi lớp trong một khoảng thời gian không vượt quá thời gian tiết học trực tiếp. Kỷ luật cũng có nghĩa là đuổi một
học sinh khỏi bất kỳ hoạt động nào được tổ chức bởi hoặc thay mặt cho một học khu, bao gồm các chương trình thể thao và
chuyên chở.

•

Hợp pháp – “Hợp pháp” là việc sử dụng các thủ tục công bằng và đúng quy định khi giải quyết các vấn đề về hành xử của
học sinh.
Đó là;
Quyền được trình bày trường hợp của các em theo thủ tục đúng quy định được sử dụng cho tất cả các trường hợp tương
tự
Quyền được nhận thông báo về các cáo buộc đối với các em
Quyền được nghe mô tả bằng chứng chống lại các em từ phía nhà trường
Quyền được đứng về phía các em trong vụ việc.
Quyền gửi kháng nghị về một quyết định tới một người hoặc những người phân xử công tâm.

•

Đuổi học Ngay — "Đuổi học ngay" có nghĩa là không cho phép học ở trường ngay lập tức trong khoảng thời gian không xác
định do mối nguy hiểm trực tiếp và liên tục đối với học sinh đó, các học sinh khác, hoặc nhân viên nhà trường hay do mối đe
dọa trực tiếp và liên tục làm gián đoạn nghiêm trọng quá trình giáo dục.

•

Yêu cầu Rời đi Ngay — "Yêu cầu Rời đi Ngay" có nghĩa là yêu cầu một học sinh rời khỏi lớp học, môn học hay hoạt động
ngay nếu sự hiện diện của học sinh đó gây nguy hiểm trực tiếp và liên tục cho bản thân học sinh, các học sinh khác hoặc
nhân viên nhà trường hay do mối đe dọa trực tiếp và liên tục làm gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động của lớp học, môn
học, hoạt động hoặc quá trình giáo dục tại trường học của học sinh.

•

Đuổi học — "Đuổi học" có nghĩa là không cho phép học một môn học hay lớp học riêng biệt hoặc tất cả các lớp học hay môn
học trong khoảng thời gian không xác định.

•

Đình chỉ Dài hạn — "Đình chỉ dài hạn" có nghĩa là đình chỉ nhiều hơn mười (10) ngày học liên tiếp.

•

Phụ huynh/Người giám hộ — "Cha/mẹ" hoặc "Phụ huynh" có nghĩa là cha/mẹ ruột hoặc nuôi hay người giám hộ nuôi
dưỡng hoặc có quyền bảo hộ. Những học sinh lớn tuổi có các quyền của phụ huynh.

•

Ngày Làm việc của Trường — "Ngày Làm việc của Trường" có nghĩa là bất kỳ ngày dương lịch nào trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật
và các ngày nghỉ lễ của trường theo tiểu bang, vào những ngày đó văn phòng Giám đốc học khu sẽ mở cửa. Các ngày làm
việc của trường sẽ được quyết định dựa vào ngày đóng cửa của văn phòng Giám đốc học khu.

•

Đình chỉ Ngắn hạn — "Đình chỉ ngắn hạn" có nghĩa là đình chỉ học trong thời gian tối đa và không được vượt quá mười (10)
ngày học liên tiếp.

•

Đình chỉ — "Đình chỉ" có nghĩa là không cho phép tham gia, ngoài thời gian tiết học trực tiếp cho các mục đích thực hiện biện
pháp xử lý, tại bất kỳ môn học hay lớp học riêng biệt nào hoặc tất cả các môn học hoặc các lớp học trong một khoảng thời
gian nhất định.

PHẦN II: QUY TẮC VỀ HÀNH XỬ CỦA HỌC SINH (Chính sách 3240) (Thủ tục 3240)
Ban Giám hiệu Học Khu Tukwila tin rằng học sinh, phụ huynh, giáo viên và các giám thị cam kết tạo ra và duy trì một môi trường học
tập hỗ trợ sự phát triển học vấn và sự an toàn về thể chất, tình cảm và trí tuệ cho học sinh.
Phương pháp tiếp cận tính kỷ luật của học sinh này đòi hỏi một chương trình giảng dạy hiệu quả và một môi trường tích cực và tập
trung vào học tập. Một yếu tố góp phần vào môi trường tích cực và tập trung vào học tập là học sinh và nhân viên tôn trọng các quy tắc
ứng xử đã được thiết lập và tuân thủ các biện pháp xử lý do nhà trường đưa ra vì vi phạm quy tắc ứng xử. Các quy tắc ứng xử được
áp dụng trong giờ học bình thường, khi trên xe buýt hoặc các phương tiện giao thông khác do học khu cung cấp, vào những thời điểm
và nơi mà các giám thị nhà trường thích hợp có thẩm quyền quản lý học sinh, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các sự kiện,
chương trình tham quan, hoạt động thể thao, đi lại từ trường và đến trường cũng như các hoạt động khác. Ngoài ra, hiệu trưởng có
quyền thi hành các biện pháp hành chính khi hành vi sai trái của học sinh diễn ra bên ngoài trường, dù trên thực tế hoặc ảo (Xem
Chính sách 2022), có ảnh hưởng bất lợi đến các học sinh khác hoặc gây ảnh hưởng gián đoạn nghiêm trọng đến quá trình giáo dục có
trật tự.
Một số học sinh khuyết tật có thể cần các biện pháp bảo vệ bổ sung theo thủ tục vì Đạo luật Giáo dục Dành cho Người Khuyết tật
(Disabilities Education Act, IDEA). Tất cả nhân viên của học khu quản lý kỷ luật của học sinh sẽ tuân theo các thủ tục về kỷ luật dành
cho học sinh khuyết tật được nêu trong Kế hoạch Hành vi Cá nhân và Kế hoạch Giáo dục Cá nhân.
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Ban giám hiệu hiểu rằng cách ứng xử và hành vi có liên quan chặt chẽ với việc học tập và chỉ đạo giám đốc học khu áp dụng phương
pháp tiếp cận đối với việc kỷ luật học sinh hướng tới thúc đẩy mối quan hệ tích cực với các giới hạn lành mạnh và cơ hội học tập.
Hàng năm, giám đốc học khu sẽ xây dựng và xem xét văn bản về các quy tắc ứng xử, những quy tắc tuân theo mục đích của ban giám
hiệu và thiết lập các thủ tục để thực hiện chính sách này. Văn bản về các quy tắc ứng xử này sẽ được phát cho học sinh khi học sinh
đăng ký ghi danh và vào đầu mỗi năm học.
Học sinh có quyền:
• Học tập trong một môi trường an toàn, sạch sẽ, có trật tự và tích cực – không có sự thiên vị, phán xét và không có thành
kiến, phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa và lạm dụng về mặt thể chất hoặc bằng lời nói.
• Nhận được chất lượng giảng dạy cao toàn diện và phù hợp với trình độ học vấn và ngôn ngữ của các em.
• Được kỳ vọng sẽ đạt được trình độ cao nhất.
• Được giảng dạy theo cách đáp ứng các nhu cầu cá nhân của học sinh, và phù hợp với các chủng tộc, sắc tộc, ngôn ngữ và
văn hoá riêng của học sinh.
• Được đối xử như một cá nhân riêng biệt với các nhu cầu, phong cách học tập và khả năng khác biệt theo cách khuyến
khích và nâng cao lòng tự trọng.
• Thể hiện suy nghĩ và quan điểm của các em về các vấn đề và chủ đề liên quan đến giáo dục, bao gồm chính sách và thủ
tục của trường.
• Tham gia vào các hoạt động của học sinh, bao gồm các hoạt động ngoại khóa.
• Được đối xử với sự tôn trọng và coi trọng phẩm giá theo cách phù hợp với truyền thống văn hoá của các em.
• Được các giáo viên, giám thị và các nhân viên nhà trường khác đối xử một cách công bằng và bình đẳng.
• Có quyền hợp pháp.
• Có các quy tắc của nhà trường được thi hành một cách nhất quán, công bằng và tôn trọng.
• Nhận các biện pháp kỷ luật công bằng, bình đẳng, không phân biệt đối xử phù hợp với các chính sách và thủ tục của
trường.
• Được tự do yêu cầu thông dịch viên hoặc biên dịch viên bất kỳ lúc nào trong quá trình kỷ luật.
• Không bị trả đũa và lo sợ bị trả đũa.
• Có các giáo viên và giám thị tuân thủ tất cả các chính sách của học khu liên quan đến những cáo buộc về phân biệt đối xử,
quấy rối, ăn hiếp, bắt nạt và các vụ việc bắt buộc phải báo cáo.
Học sinh có các trách nhiệm:
• Cố gắng học tập
• Hành động và nói năng một cách tôn trọng.
• Tuân theo hướng dẫn của nhân viên nhà trường hoặc người được chỉ định của học khu.
• Tuân theo các quy tắc của học khu và nhà trường.
• Sử dụng tài sản của nhà trường và tài sản của người khác một các tôn trọng.
• Tôn trọng quyền của những người khác tại trường học.
• Học sinh có trách nhiệm tuân theo luật của Hoa Kỳ, tiểu bang Washington, và các phân khu của tiểu bang.
• Học sinh có trách nhiệm tôn trọng các cá nhân hoặc các nhóm không phân biệt chủng tộc, giới tính, độ tuổi, khuynh hướng
tính dục, bản dạng giới, tình trạng khuyết tật, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hoặc ngôn ngữ. Học sinh có trách nhiệm tham
gia những hoạt động hỗ trợ tất cả học sinh khi theo đuổi các mục tiêu học tập của mình.
• Là những người sử dụng công nghệ và các nguồn lực trực tuyến hiệu quả bằng cách tuân theo hướng dẫn của thủ tục
2022P.
• Ăn mặc phù hợp (xem chính sách 3224).
• Ở trong khuôn viên trường trong giờ học, trừ khi được một cán bộ của trường cho phép ra ngoài.
• Rời khỏi khuôn viên trường vào cuối ngày học, trừ khi được cho phép ở lại trong trường
• Tự làm bài và trình bày bài của mình.
• Nộp các ghi chú và các tài liệu khác bằng tiếng mẹ đẻ có chữ ký hợp lệ của phụ huynh hoặc người giám hộ.
• Hỗ trợ bạn bè hoàn thành bài tập và nộp bài của chính các em.
• Cho các cán bộ nhà trường thích hợp biết thông tin nhận dạng của các em khi ở trong trường, trên phương tiện đưa đón
của trường, trong khu vực nhà trường, hoặc khi ở bên ngoài tham gia sự kiện do trường bảo trợ.
• Đại diện cho trường một cách tích cực trong các sự kiện được trường bảo trợ.
• Tự hào về trường và làm việc để đảm bảo danh tiếng tích cực của trường.
• Chấp nhận thực hiện biện pháp xử lý do học khu và nhân viên chuyên trách của học khu yêu cầu đối với (các) vi phạm quy
tắc của học khu.
• Đi học đầy đủ đúng giờ trong toàn bộ thời gian quy định.
Hành xử sai trái nghiêm trọng:
Một học sinh có thể bị đình chỉ học trong một khoảng thời gian ngắn hoặc dài sau một biện pháp kỷ luật giảm nhẹ, được tính toán một
cách hợp lý để thay đổi hành xử của học sinh, một biện pháp được áp dụng do hành vi sai trái có cùng tính chất; với điều kiện là nhà
trường có thể áp dụng đình chỉ ngắn hạn hoặc dài hạn ngay lập tức trong những trường hợp liên quan đến hành vi sai trái nghiêm
trọng mặc dù trước đó đã không áp dụng biện pháp xử lý thay thế.
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Theo mục đích của mục này, 'hành vi sai trái nghiêm trọng' nghĩa là hành vi sai trái, ngoại trừ việc nghỉ học, thường xuyên xảy ra, bất
chấp các nỗ lực trước đây của nhà trường trong việc kiểm soát hành vi sai trái đó thông qua việc sử dụng các biện pháp kỷ luật khác,
và/hoặc tính chất nghiêm trọng và/hoặc hành vi nghiêm trọng đến mức gây ảnh hưởng gián đoạn hoạt động hoặc sự an toàn của nhà
trường để cho phép đình chỉ ngắn hạn hoặc dài hạn ngay lập tức.
Các vi phạm sau đây được xác định là hành vi sai trái nghiêm trọng, trong đó, một số hành vi cũng có thể được coi là vi phạm hình sự:
1. Thay đổi hồ sơ:
a) Học sinh giả mạo, thay đổi hoặc phá hủy hồ sơ của nhà trường hoặc bất kỳ tài liệu trao đổi thông tin nào giữa gia đình và
nhà trường sẽ bị xử lý kỷ luật.
2. Cố ý gây hỏa hoạn:
a) Cố tình phá hoại hoặc sắp đặt hay gây ra hỏa hoạn vì mục đích phá hoại tài sản hoặc gây thương tích cho người khác.
Các yếu tố sau đây cần được xem xét để xác định hình thức xử phạt thích hợp cho người phạm tội:
i.
Mức độ thiệt hại của hỏa hoạn
ii.
Động cơ
iii.
Chi phí thiệt hại
3. Hành hung:
a) Việc sử dụng vũ lực (đánh hoặc tấn công người khác với ý định làm người đó bị thương) hoặc đe dọa sử dụng vũ lực với
người khác. Các yếu tố sau đây cần được xem xét để xác định hình thức xử phạt thích hợp cho người phạm tội:
i.
Mức độ thương tích cơ thể
ii.
Sử dụng vũ khí hoặc dụng cụ khác với mục đích gây thương tích
iv.
Động cơ tấn công
v.
Sử dụng vũ lực hay tấn công bằng lời nói
4. Đột nhập:
a) Đột nhập trái phép vào hoặc ở lại trong trường với ý định phạm tội.
5. Hành vi phạm tội:
a) Thực hiện bất kỳ hành động nào được luật pháp định nghĩa là một hành vi phạm tội (đe dọa đánh bom, báo động giả,
v.v...).
6. Hành vi gây rối:
a) Bất kỳ hành động nào của học sinh can thiệp hoặc gây bất lợi cho hoạt động có trật tự của trường học, hoạt động do nhà
trường bảo trợ hoặc bất kỳ phương diện nào khác của quá trình giáo dục trong học khu. Bất kỳ hành động nào của học sinh đe dọa
đến sự an toàn của nhà trường và/hoặc sự an toàn của các nhân viên và/hoặc học sinh. Tham gia vào hành vi mà một người bình
thường có thể biết đó là hành vi gây nguy hiểm và/hoặc làm gián đoạn quá trình giáo dục. Những điều sau đây minh họa cho các loại
vi phạm bị cấm:
i. Chiếm giữ trường hoặc khu vực nhà trường nhằm tước đoạt quyền sử dụng của người khác;
ii. Chặn lối vào hoặc lối ra của bất kỳ trường hoặc phòng học nào của trường nhằm cấm cản người khác đi
qua; hoặc làm hư hỏng nghiêm trọng tài sản của nhà trường;
iv. Sử dụng hoặc đe dọa sử dụng súng, thuốc nổ hoặc các vũ khí khác trong khu vực trường học, bao gồm việc sử
dụng thiết bị xịt bảo vệ cá nhân không được phép, hoặc sử dụng thiết bị như vậy không phải để tự vệ như quy
định của luật tiểu bang;
v. Ngăn cản các học sinh đi học hoặc tham gia vào các hoạt động của trường;
vi. Chặn người đi bộ hoặc phương tiện xe cộ bình thường trong khuôn viên trường;
vii. Làm gián đoạn nghiêm trọng đến việc quản lý bất kỳ lớp học hoặc hoạt động nào; hoặc
viii. Chơi cờ bạc hoặc khuyến khích các học sinh khác chơi cờ bạc.
7. Kích động người khác đánh nhau:
a) Cổ vũ đánh nhau hoặc kích động người khác đánh nhau bằng bất kỳ cách nào.
8. Tống tiền, hăm dọa tống tiền, ép buộc:
a) Cố gắng lấy tiền, tài sản hoặc đạt được ưu đãi bằng bạo lực hoặc đe dọa sử dụng bạo lực hoặc buộc người khác thực hiện
hành động trái với ý muốn của họ.
i. Bạo lực
ii. Đe dọa sử dụng bạo lực
9. Báo động giả:
a) Kích hoạt chuông báo cháy hoặc báo động khác không phải vì mục đích báo động.
10. Súng:
a) Súng trong khu vực trường học, phương tiện vận chuyển hoặc các cơ sở - Hình phạt - Miễn trừ:
i. Bất kỳ học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở nào được xác định là mang súng trên người hoặc tàng trữ một khẩu
súng trong khu vực trường tiểu học hay trung học cơ sở công lập, phương tiện vận chuyển do trường công lập cung
cấp, hoặc trong các khu vực được dành riêng cho các trường công lập sử dụng, sẽ bị cho thôi học ở trường trong ít
nhất một năm theo RCW28A.600.010. Giám đốc học khu có thể cân nhắc việc cho học sinh thôi học theo từng
trường hợp.
b) Súng (theo quy định của RCW9.41.010) bị cấm trong khu vực thuộc sở hữu của trường hoặc tại các sự kiện do nhà trường
bảo trợ.
11. Vũ khí:
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a) Cấm tàng trữ hoặc sử dụng vũ khí hoặc vật dụng có mục đích làm vũ khí theo quy định của RCW9.41.010 và
RCW9.41.270 hoặc các vật dụng, tùy theo trường hợp, có khả năng gây ra thương tích cho cơ thể như dao, dao cắt hộp, các
vật nhọn, v.v...
b) Các cán bộ nhà trường phải thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật thích hợp về những vi phạm đã biết hoặc nghi ngờ
đối với chính sách này. Các học sinh tàng trữ súng trong khu vực thuộc sở hữu của trường vi phạm chính sách này sẽ bị kỷ
luật, bao gồm đuổi học một năm, bị kiện ra tòa, có thông báo cho phụ huynh và cán bộ thực thi pháp luật. Tuy nhiên, giám đốc
học khu có thể cân nhắc việc đuổi học một năm theo từng trường hợp.
12. Giả mạo (RCW9A.60.020):
a) Học sinh phạm tội giả mạo nếu, với ý định gây thương tích hoặc gian lận:
i. Học sinh đó làm sai lệch, hoàn tất, hoặc sửa đổi một văn bản hoặc
ii. Học sinh đó tàng trữ, lưu hành, cung cấp, vứt bỏ, hoặc giả vờ đó là một văn bản đúng mặc dù học sinh đó biết
rằng văn bản là giả mạo.
iii. Gian lận sử dụng tên hoặc danh tính của người khác.
13. Hoạt động băng đảng (RCW28A.600.455):
a) Một học sinh ghi danh theo học trong Học Khu Tukwila có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học nếu học sinh là thành viên của một
băng đảng và cố ý tham gia hoạt động băng đảng trong khu vực nhà trường.
b) 'Băng đảng' nghĩa là một nhóm (a) gồm ba người trở lên; (b) có tổ chức lãnh đạo có thể nhận biết; và (c) thường xuyên,
liên tục âm mưu và hành động dự tính chủ yếu cho các mục đích phạm tội
14. Quấy rối (RCW9A.46.020):
a) Quấy rối là những lời nói hoặc hành động làm tổn thương hoặc làm nhục người khác. Quấy rối tạo ra một môi trường khiến
việc học tập trở nên khó khăn và bị cấm ở trường. Pháp luật nghiêm cấm hành vi quấy rối và phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn
giáo, tuổi tác, giới tính và tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng khuyết tật. Nghiêm cấm hành vi quấy rối bắt nạt
BẤT KỲ nhóm cá nhân nào (bao gồm quấy rối dựa theo khuynh hướng tính dục và/hoặc nhận dạng giới tính). Học khu ủng hộ luật này
thông qua chính sách 3207 của ban giám hiệu nhà trường, chính sách cũng hỗ trợ việc chống lại hành vi bắt nạt trên mạng.
15. Quấy rối nghiêm trọng:
a) Quấy rối, hăm dọa và bắt nạt (xem chính sách 3207) có nghĩa là bất cứ hành động cố ý bằng văn bản, bằng lời nói hoặc
bằng thể chất nào bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong hành động được cho là có động cơ bởi bất kỳ đặc điểm nào trong
RCW9A.36.080 (3), (chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tính dục, hoặc tình trạng khuyết
tật về thể chất hoặc tinh thần) và kể cả nhận dạng giới tính và ngôn ngữ sử dụng hoặc các đặc điểm phân biệt khác, khi hành vi cố ý
bằng văn bản, bằng lời nói hoặc bằng thể chất
i. Làm hại một học sinh về mặt thể chất hoặc phá hoại tài sản của học sinh; hoặc
ii. Có ảnh hưởng làm gián đoạn nghiêm trọng đến việc học tập của một học sinh; hoặc
iii. Cực kỳ nghiêm trọng, ngoan cố, hoặc phổ biến tạo ra một môi trường giáo dục đe doạ hay hăm dọa; hoặc
iv. Có ảnh hưởng làm gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động có trật tự của nhà trường.
16. Quấy rối tình dục:
a) Nghiêm cấm quấy rối tình dục học sinh. Quấy rối tình dục có thể bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong
(xem chính sách 3207):
i. Đòi hỏi phục vụ tình dục để đổi lấy việc được đối xử ưu đãi hoặc vật có giá trị;
ii. Tuyên bố hoặc ngụ ý rằng một người sẽ mất thứ gì đó nếu người đó không thực hiện yêu cầu về tình dục;
iii. Phạt một người từ chối thực hiện yêu cầu về tình dục, hoặc cấp quyền lợi cho người thực hiện yêu cầu đó;
iv. Đưa ra bình luận, nhận xét, cử chỉ hoặc trêu đùa mang tính chất gợi ý tình dục không phù hợp, xúc phạm hoặc
khó chịu: bình luận có tính chất liên quan đến tình dục về ngoại hình, giới tính hoặc hành xử của một người hoặc:
v. Sử dụng các thuật ngữ liên quan đến tình dục xúc phạm một người:
vi. Đứng quá gần, đụng chạm một cách không phù hợp, lén lút đi theo hoặc theo dõi một người; hoặc để các hình
minh hoạ có liên quan đến tình dục không phù hợp hoặc mang tính xúc phạm xuất hiện trong khu vực sở hữu của
trường.
17. Tổn hại nghiêm trọng (hành vi phá hoại):
a) Hành vi gây thiệt hại vật chất cho tài sản của nhà trường hoặc tài sản thuộc sở hữu của người khác.
18. Ma túy, đồ uống có cồn và chất gây nghiện:
a) Học sinh không được cố ý tàng trữ, sử dụng, vận chuyển, chịu ảnh hưởng hoặc cho thấy bằng chứng về việc sử dụng bất
kỳ loại ma túy, chất gây nghiện, thuốc gây ảo giác, các chất được kiểm soát, amphetamine, thuốc an thần, cần sa, đồ uống có
cồn (hoặc chất làm say thuộc bất kỳ dạng nào), hoặc bất kỳ chất nào có mục đích sử dụng giống như vậy.
b) Học sinh không được cố ý sử hữu bấy kỳ vật dụng nào có mục đích sử dụng cụ thể cho phép học sinh hút, tiêu thụ hoặc sử
dụng một loại thuốc bất hợp pháp, ma túy hoặc thuốc theo toa không được kê đơn cho học sinh đó hoặc bất kỳ đồ dùng nào
liên quan đến việc sử dụng, bán hoặc vận chuyển ma túy, thuốc bất hợp pháp và thuốc theo toa.
c) Việc sử dụng một loại thuốc theo toa được một bác sỹ đã đăng ký chỉ định sẽ không bị xem là vi phạm quy tắc này.
19. Cướp:
a) Cướp đồ của một cá nhân bằng bạo lực hoặc đe dọa sử dụng bạo lực.
20. Trộm cắp (ăn cắp):
a) Lấy đồ thuộc về người khác mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
21. Sử dụng thuốc lá/nicotin:
a) Học sinh không được phép tàng trữ, bán, hút hoặc sử dụng thuốc lá/nicotin (bao gồm thiết bị hút nicotin, thiết bị hút
thuốc/hít thuốc, thuốc lá điện tử hoặc bộ hút thuốc) trong khu vực nhà trường, trong các trường hoặc tại các sự kiện được
nhà trường bảo trợ.
22. Xâm phạm:
a) Có mặt ở một địa điểm trái phép hoặc từ chối rời đi khi được yêu cầu.
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23. Đe dọa phá hủy:
a) Đe dọa đánh bom hoặc phá hủy trường hoặc cơ sở của trường.
24. Thiết bị xịt hơi cay bảo vệ cá nhân:
a) Học sinh trên mười tám tuổi và học sinh từ mười bốn tuổi đến mười tám tuổi có giấy phép của cha mẹ hoặc người giám hộ
có thể sở hữu thiết bị xịt hơi cay bảo vệ cá nhân. Người dưới mười tám tuổi không được phép vận chuyển các thiết bị như vậy và cũng
không được sử dụng ngoài mục đích tự bảo vệ theo luật của tiểu bang. Việc tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng thiết bị xịt hơi cay bảo
vệ cá nhân trong mọi trường hợp là vi phạm quy tắc này.

PHẦN III: CÁC KỲ VỌNG VỀ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG/THỂ THAO (Chính sách 2151)
Học Khu Tukwila ghi nhận giá trị của chương trình thể thao liên trường là một phần không thể tách rời trong trải nghiệm trường học
tổng thể đối với tất cả học sinh của Học khu và cộng đồng.
Chương trình thể thao liên trường bao gồm tất cả những hoạt động liên quan đến các cuộc thi, trò chơi hoặc các sự kiện thể thao
mang tính cạnh tranh, hay sự kiện thao diễn thể thao liên quan đến các cá nhân hoặc các đội học sinh trong Học khu khi các sự kiện
như vậy diễn ra giữa các trường khác nhau trong Học khu hoặc với bất kỳ trường nào bên ngoài Học khu.
Để đạt được điều này, Học khu duy trì những quan điểm sau đây:
1. Việc tham gia vào bất kỳ hoạt động và/hoặc chương trình thể thao nào cũng cần liên quan đến và tùy thuộc vào thành
tích của học sinh đối với các tiêu chuẩn học tập bắt buộc.
2. Học sinh tham gia bất kỳ hoạt động và/hoặc chương trình thể thao nào cần tập trung vào việc học tập và phát triển, cả
với tư cách là
một cá nhân và một thành viên của nhóm hay đội ngũ.
3. Các cố vấn và huấn luyện viên hoạt động cần dạy dỗ, kỳ vọng, thực hành và làm mẫu sự tôn trọng, trách nhiệm và tính
chính trực. Học sinh
tham gia cần có những phẩm chất này.
4. Các cố vấn và huấn luyện viên hoạt động cần thu hút phụ huynh làm đối tác trong việc giáo dục và phát triển của học
sinh.
5. Mục đích và mục tiêu của tất cả các hoạt động và/hoặc chương trình thể thao phải được xác định rõ ràng và thống nhất
với học sinh và phụ huynh.
Cần tiến hành đánh giá hàng năm cho mỗi hoạt động/chương trình thể thao và cần tập trung vào mức hỗ trợ mà các đánh giá cung
cấp cho những mục tiêu lớn hơn của trường.
Tất cả các hoạt động và sự kiện liên trường cần phải tuân thủ các quy tắc và quy định của Hiệp hội Các Hoạt động Liên trường
Washington (Washington Interscholastic Activities Association, WIAA). Tất cả các học sinh tham gia phải đáp ứng yêu cầu hội đủ của
WIAA. Ngoài Bộ Luật Thể Thao, sẽ áp dụng tất cả các quy tắc của Học khu khi thích hợp.
BỘ LUẬT THỂ THAO (2151P)
Cơ hội tham gia vào chương trình thể thao liên trường là một đặc quyền dành cho tất cả học sinh của Học khu. Những người tham gia
vào chương trình tự nguyện này được kỳ vọng là sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn hành xử cụ thể do hiệu trưởng và huấn luyện viên thể
thao quy định.
Học sinh bị một nhân viên có chứng nhận thuộc trường của học sinh phát hiện là vi phạm bất kỳ quy tắc nào sẽ bị loại khỏi đội. Học
sinh đã bị cáo buộc vi phạm một hoặc nhiều quy tắc hành xử được phép kháng nghị một biện pháp kỷ luật như được quy định trong bộ
luật này.
Các quy tắc sau đây sẽ áp dụng cho mùa giải thể thao:
Sử dụng hoặc tàng trữ Đồ uống có cồn, Thuốc lá
Một vận động viên bị phát hiện tàng trữ đồ uống cồn hoặc thuốc lá có thể bị loại khỏi đội thể thao trong ba tuần (vi phạm lần
thứ nhất). Nếu học sinh vi phạm quy tắc hai lần trong mùa giải thể thao, học sinh đó sẽ bị đuổi khỏi đội trong mùa giải.
Sử dụng và/hoặc Tàng trữ Hóa chất hoặc Thuốc phiện Bất hợp pháp
Một vận động viên bị phát hiện tàng trữ một hoặc nhiều loại chất ở trên sẽ đuổi khỏi đội trong thời gian còn lại của mùa giải
thể thao.
Ngoại hình
Một vận động viên cần duy trì các tiêu chuẩn ăn mặc chỉnh tề và trang phục của đội. Vi phạm lần thứ nhất: cảnh cáo bằng lời
nói. Nhiều vi phạm lặp lại: không được hoạt động trong năm (5) ngày học.
Hành vi Phi Thể thao
Một vận động viên cần thể hiện hành vi phù hợp trong thực tiễn và/hoặc các cuộc thi. Vi phạm lần thứ nhất: cảnh cáo bằng lời
nói. Vi phạm lặp lại: không được hoạt động trong năm (5) ngày học.
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Có mặt Đi học
Một vận động viên cần đi học ít nhất nửa ngày vào ngày diễn ra buổi thi đấu thể thao. Hình phạt: Nếu một vận động viên nghỉ
học không phép vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, vận động viên đó sẽ không đủ điều kiện để tham gia buổi thi đấu diễn ra vào ngày
đó. Nếu nghỉ học có phép, vận động viên có thể tham gia nếu vận động viên đó đã đi học từ nửa ngày trở lên.
Vắng mặt Tập luyện
Một vận động viên được kỳ vọng tham gia tất cả các buổi tập luyện của đội trừ khi được cho phép nghỉ do ốm đau hoặc được
chấp thuận trước. Hình phạt: không đủ điều kiện tham gia buổi thi đấu tiếp theo.
Vi phạm Luật trong Sân trường
Khi một học sinh bị phát hiện là thực hiện hành vi phạm tội trong khu vực nhà trường hoặc tại một hoạt động của trường, biện
pháp xử lý sẽ tùy thuộc vào tính chất vi phạm.
Tái phạm
Nếu một học sinh liên tục vi phạm một trong những quy tắc trên, học sinh đó có thể bị loại khỏi đội trong thời gian còn lại của
mùa giải thể thao.
ĐIỀU KIỆN HỘI ĐỦ ĐỂ THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN TRƯỜNG
Để hội đủ điều kiện tham gia vào cuộc thi liên trường, một học sinh phải đáp ứng các yêu cầu sau:
•
Đạt điểm đỗ trong năm trên sáu lớp học; học sinh không đạt điểm đỗ TẤT CẢ các lớp học sẽ phải tham gia chương trình
học tập quản chế và giám sát.
•
Có bảo hiểm đầy đủ với hợp đồng bảo hiểm tai nạn của gia đình hoặc bảo hiểm tai nạn của nhà trường.
•
Có phiếu kiểm tra sức khoẻ hiện tại trong hồ sơ.
•
Tuân theo các biện pháp kỷ luật của nhà trường.
•
Mua thẻ ASB của nhà trường.
•
Không nợ bất kỳ thời gian cấm túc nào.
•
Không nợ bất kỳ hình phạt nào của nhà trường.

PHẦN IV: SỬ DỤNG THUỐC LÁ/CÁC SẢN PHÂM CHỨA NICOTIN & CÁC THIẾT BỊ HÚT THUỐC (Chính sách 4215)
Ban Giám hiệu nhận thấy rằng để bảo vệ học sinh khỏi việc tiếp xúc với chất có chứa nicotin gây nghiện, nhân viên và cán bộ của học
khu, và tất cả thành viên trong cộng đồng, luôn có nghĩa vụ làm gương hạn chế việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá và các thiết bị hút
thuốc trong khu vực thuộc sở hữu của trường. Các sản phẩm thuốc lá và các thiết bị hút thuốc bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở,
thuốc lá, xì gà, thuốc lá bột, thuốc lá hút, thuốc lá không khói, nicotin, các thiết bị hút thuốc/hít thuốc điện tử, "bút hít thuốc", ống hít
thuốc không được kê toa, thiết bị hút nicotin hoặc hóa chất không được FDA phê duyệt để giúp bỏ thuốc lá, các thiết bị có cùng hương
vị hoặc ảnh hưởng vật chất của chất nicotin và bất kỳ thiết bị, dụng cụ, vật liệu hoặc sản phẩm hút thuốc cải tiến nào khác.
Cấm nhân viên, học sinh, khách tham quan và thành viên cộng đồng sử dụng các sản phẩm và thiết bị hút thuốc như vậy trong khu
vực thuộc sở hữu của học khu. Cấm tàng trữ hoặc phân phối các sản phẩm thuốc lá cho trẻ vị thành niên. Điều này áp dụng cho tất cả
các trường, khu vực và các phương tiện thuộc sở hữu của học khu.
Cho phép sử dụng trị liệu thay thế nicotin dưới dạng miếng dán, kẹp cao su hoặc thuốc được Cơ quan Quản lý Dược phẩm Liên bang
(Federal Drug Administration, FDA) phê duyệt. Tuy nhiên, các học sinh và nhân viên phải tuân thủ các chính sách hiện hành về việc
sử dụng thuốc men tại trường.
Thông báo cho học sinh, nhân viên của học khu và các thành viên trong cộng đồng về chính sách này sẽ được dán tại các địa điểm
thích hợp trong tất cả các trường của học khu và tại các cơ sở của học khu khác theo quyết định của giám đốc học khu và sẽ được
đưa vào sổ tay của nhân viên và học sinh. Nhân viên và học sinh phải chịu kỷ luật nếu vi phạm chính sách này và nhân viên của học
khu chịu trách nhiệm thi hành chính sách.
HƯỚNG DẪN DÀNH CHO TRƯỜNG HỌC KHÔNG THUỐC LÁ (Chính sách 4215P)
I. Phòng ngừa. Mục đích của chương trình phòng ngừa của Học Khu Tukwila là cung cấp thông tin và hoạt động cho các học sinh để
ngăn ngừa các em sử dụng thuốc lá. Chương trình phòng ngừa sẽ tập trung vào sự tham gia của nhân viên, hướng dẫn học sinh, sự
tham gia của phụ huynh và cộng đồng, môi trường học đường và nhận thức của nhà trường và cộng đồng. Cần có sự tham gia của
phụ huynh và các thành viên cộng đồng khác để hoạt động phòng ngừa của Học khu thành công.
A.

Sự Tham gia của Nhân viên. Ban Giám hiệu quan tâm đến sức khoẻ của nhân viên và cũng nhận thức được tầm quan trọng
của việc người lớn làm gương cho học sinh trong những năm tháng hình thành nhân cách. Do đó, các nhân viên với vai trò
người lớn làm gương, sẽ khuyến khích học sinh không hút thuốc. Nhân viên cần nhận thức được các mục đích của chương
trình học tập được sử dụng để giảng dạy các chiến lược phòng ngừa. Tài liệu giảng dạy sẽ có sẵn cho mỗi trường để thực
hiện chương trình.

B.

Hướng dẫn Học sinh. Tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở sẽ có chương trình giảng dạy hỗ trợ học sinh đưa ra
quyết định có trách nhiệm về việc sử dụng thuốc lá. Các thông tin cập nhật và chính xác về thuốc lá và những ảnh hưởng của
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thuốc lá lên cơ thể là một phần trong chương trình hướng dẫn phòng ngừa. Các phần khác bao gồm hướng dẫn và phát triển
kỹ năng liên quan đến lòng tự trọng, thiết lập mục tiêu, đưa ra quyết định, hiểu cảm xúc, quản lý xung đột và giải quyết vấn
đề, kỹ năng từ chối và phát triển các kỹ năng giao tiếp. Các chương trình giáo dục sức khoẻ sẽ có trách nhiệm hướng dẫn
cách phòng ngừa việc sử dụng thuốc lá. Các phạm vi khác trong chương trình giảng dạy sẽ củng cố các khái niệm phòng
ngừa được giảng dạy trong chương trình giáo dục sức khỏe. Hướng dẫn sẽ cung cấp thông tin về trách nhiệm và quyền của
học sinh liên quan đến việc sử dụng thuốc lá.
C.

Sự Tham gia của Phụ huynh và Cộng đồng. Thông tin được thiết kế để nâng cao nhận thức của phụ huynh và cộng đồng
liên quan đến việc sử dụng thuốc lá sẽ nằm trong chương trình học khu toàn diện.

D.

Môi trường Học đường. Môi trường lớp học và học đường tích cực là một yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa việc sử
dụng thuốc lá. Học khu sẽ khuyến khích kỳ vọng rằng tất cả học sinh đều có khả năng có cuộc sống không thuốc lá. Học khu
sẽ khuyến khích các chương trình thúc đẩy học sinh ủng hộ môi trường không thuốc lá như Người Mỹ Tuyệt Vời Không Hút
Thuốc (Great American Smoke Out) và Ưu Tiên Sức Khỏe và Bỏ Hút Thuốc (Up with Health and Down with Smoking).

II. Can thiệp. Nhân viên và học sinh sẽ được tham gia chương trình bỏ thuốc lá và tự giúp mình định kỳ.
III. Thủ tục Thực thi. Sự thành công của chính sách này sẽ phụ thuộc vào sự quan tâm, cân nhắc và hợp tác của người hút thuốc lá
và người không hút thuốc. Tất cả mọi cá nhân trong khu vực trường học đều có chung trách nhiệm tuân thủ và thực thi chính sách này.
Bất kỳ cá nhân nào nhận thấy hành vi vi phạm trong khu vực thuộc sở hữu của nhà trường có thể báo cáo hành vi đó theo các thủ tục
liệt kê dưới đây.
A.

Người Dân/Khách Ghé Thăm Khác. Hiệu trưởng hoặc nhân viên giám sát học khu khác chịu trách nhiệm về khu vực hoặc
chương trình trong thời gian vi phạm xảy ra cần yêu cầu những cá nhân hút thuốc lá hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá
trong khu vực thuộc sở hữu của học khu dừng hút thuốc trong khu vực trường học. Nếu cá nhân đó không tuân thủ yêu cầu,
nhân viên giám sát cần đưa ra quyết định về biện pháp tiếp theo, có thể bao gồm chỉ thị yêu cầu rời khỏi khu vực thuộc sở
hữu của nhà trường. Yêu cầu rời đi sẽ được một người khác (tức là nhân viên, phụ huynh, học sinh hoặc khách ghé thăm
khác) chứng kiến khi có thể. Có thể nhận hỗ trợ từ nhân viên bảo vệ học khu. Nếu người vi phạm từ chối yêu cầu rời đi,
người đó sẽ được thông báo rằng việc không tuân thủ một yêu cầu hợp lý sẽ buộc chúng tôi phải thông báo cho cơ quan thi
hành luật pháp địa phương (Cảnh sát Quận King/Tukwila) để được hỗ trợ thực thi chính sách.

B.

Nhân viên. Việc nhân viên vi phạm chính sách này cần được thông báo cho giám sát thích hợp. Nhân viên sẽ nhận được
cảnh cáo bằng lời nói. Các vi phạm tiếp theo sẽ được xử lý bằng các biện pháp nặng hơn như gửi thư khiển trách hồ sơ nhân
sự của nhân viên, đình chỉ làm việc không trả lương và đuổi việc.

C.

Học sinh. Việc học sinh vi phạm chính sách này cần được thông báo cho hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng của trường.
Học sinh vi phạm các mục trong chính sách này sẽ phải tuân theo các thủ tục kỷ luật dành cho học sinh.
Tiểu học (Mẫu giáo-Lớp 5)
•

Vi phạm Lần Thứ nhất: Đình chỉ học không được đến trường ngắn hạn. Biện pháp kỷ luật này có thể được
giảm xuống để thực hiện đình chỉ học tại trường sau khi họp với phụ huynh hoặc người giám hộ của học
sinh. Học sinh đó cần được cung cấp thông tin về các tác hại của việc hút thuốc.

•

Tái phạm: Các thủ tục kỷ luật nặng hơn bao gồm đình chỉ học ngắn hạn, đình chỉ học dài hạn và đình chỉ
học thời gian còn lại của học kỳ.

Trung học Cơ sở (Lớp 6-8)
•

Vi phạm Lần Thứ nhất: Đình chỉ học không được đến trường ngắn hạn. Biện pháp kỷ luật này có thể được
giảm xuống để thực hiện đình chỉ học tại trường sau khi họp với phụ huynh hoặc người giám hộ của học
sinh. Học sinh đó cần được cung cấp thông tin về các tác hại của việc hút thuốc.

•

Tái phạm: Các thủ tục kỷ luật nặng hơn bao gồm đình chỉ học ngắn hạn, đình chỉ học dài hạn và đình chỉ
học thời gian còn lại của học kỳ.

Trung học Phổ thông (Lớp 9-12)
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•

Vi phạm Lần Thứ nhất: Đình chỉ học không được đến trường ngắn hạn. Biện pháp kỷ luật này có thể được
giảm xuống để thực hiện đình chỉ học tại trường (hoặc biện pháp tương đương) sau khi họp với phụ huynh
hoặc người giám hộ của học sinh. Học sinh đó cần được cung cấp thông tin về các tác hại của việc hút
thuốc.

•

Tái phạm: Các thủ tục kỷ luật nặng hơn bao gồm đình chỉ học ngắn hạn, đình chỉ học dài hạn và đình chỉ
học thời gian còn lại của học kỳ. Các vi phạm về hút thuốc của học sinh sẽ bị ghi lại trong toàn bộ hồ sơ học
tập của học sinh tại Trường Trung học Phổ thông Foster. Mỗi vi phạm sẽ được chuyển sang năm học sau.

PHẦN V: CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ / VIỄN THÔNG (Chính sách 3245)
Khi đang ở trong khu vực thuộc sở hữu của trường hoặc tham gia các hoạt động do trường bảo trợ hoặc có liên quan đến nhà trường,
học sinh có thể sở hữu và sử dụng thiết bị viễn thông cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính bảng, điện thoại di động,
điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ hiện đại khác
Học sinh sở hữu thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử liên quan khác cần phải tuân thủ các điều kiện sau:
Cho phép sử dụng các thiết bị viễn thông, nhưng trong giờ học hoặc giờ sinh hoạt, quyết định cho phép sử dụng các thiết
bị đó hay không tùy thuộc vào giáo viên và/hoặc nhân viên học khu.
B. Không sử dụng các thiết bị làm ảnh hưởng đến quá trình giáo dục, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong việc, đe dọa
đến tính chính trực của việc học tập hoặc vi phạm tính bảo mật hoặc quyền riêng tư của một cá nhân khác.
C. Học sinh không được gửi, chia sẻ, xem hoặc sở hữu hình ảnh, tin nhắn văn bản, email hoặc tài liệu mô tả hành vi khiêu
dâm, theo quy định của RCW 9.68A.011, dưới dạng điện tử hoặc bất kỳ hình thức nào khác trên điện thoại di động hoặc
thiết bị điện tử khác khi ở trong khu vực trường học, tại các sự kiện do nhà trường bảo trợ hoặc trên xe buýt của trường
hay các phương tiện do học khu cung cấp;
D. Khi cán bộ nhà trường có cơ sở hợp lý để nghi ngờ, dựa trên các sự kiện khách quan và rõ ràng, rằng một học sinh đang
sử dụng thiết bị viễn thông theo cách vi phạm luật hoặc quy tắc của trường, cán bộ nhà trường có thể tịch thu thiết bị và
chỉ trả lại cho phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh;
E. Khi mang điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác đến trường hoặc các sự kiện do nhà trường bảo trợ, học sinh
và phụ huynh/người giám hộ đồng ý cho phép kiểm tra thiết bị khi cán bộ nhà trường có cơ sở hợp lý để nghi ngờ, dựa
trên các sự kiện khách quan và rõ ràng, rằng việc kiểm tra đó sẽ phát hiện hành vi phạm luật hoặc quy tắc của trường.
Phạm vi kiểm tra sẽ bị giới hạn đối với hành vi vi phạm mà học sinh bị cáo buộc. Nội dung hoặc hình ảnh vi phạm luật
tiểu bang hoặc liên bang sẽ bị đưa đến cơ quan thực thi pháp luật;
F. Học sinh chịu trách nhiệm về các thiết bị mà em mang đến trường. Học khu sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất mát,
trộm cắp hoặc hỏng hóc của các thiết bị được mang đến khu vực thuộc sở hữu của nhà trường hoặc các sự kiện do nhà
trường bảo trợ;
G. Học sinh cần tuân thủ bất kỳ quy định bổ sung nào của nhà trường về việc sử dụng hợp lý các thiết bị viễn thông hoặc
các thiết bị điện tử khác.
H. Học sinh vi phạm chính sách này sẽ phải chịu biện pháp kỷ luật, bao gồm đình chỉ hoặc đuổi học.
A.

PHẦN VI: TRANG PHỤC HỌC SINH (Chính sách 3224)
Giữ gìn một môi trường học tập có lợi và đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc của tất cả học sinh là mối quan tâm hàng đầu của ban
giám hiệu.
Lựa chọn trang phục của học sinh cần được phụ huynh/người giám hộ tham vấn.
Trang phục chỉ được quy định khi, theo đánh giá của giám thị nhà trường, có khả năng hợp lý để thấy rằng:
•
Trang phục hoặc diện mạo của học sinh bao gồm tư cách thành viên trong một băng đảng hoặc nhóm thù địch sẽ thể hiện
một mối nguy hiểm về sức khoẻ hoặc an toàn;
•

Trang phục của học sinh sẽ gây ra thiệt hại cho tài sản của nhà trường; hoặc

•

Trang phục hoặc diện mạo của học sinh sẽ gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng và đáng kể đến quá trình giáo dục.

Đối với mục đích của chính sách này, có thể thấy sự gián đoạn nghiêm trọng và đáng kể đến quá trình giáo dục khi hành vi của học
sinh không phù hợp với bất cứ mục nào trong sứ mệnh giáo dục của học khu. Các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm việc sử dụng trang
phục có thông tin gợi dục, liên quan đến rượu bia, thuốc lá, ma túy hoặc tình dục, hay quần áo liên quan đến băng đảng.
Đồng phục của các tổ chức thanh thiếu niên được công nhận trong nước và quần áo phù hợp với tôn giáo của một học sinh không
phải tuân theo chính sách này.
Theo RCW 28A.320.140, Ban giám hiệu có thể phê duyệt các chính sách về quy tắc trang phục thống nhất của các trường cụ thể trong
Học khu với mục đích tăng cường môi trường học tập và các mục tiêu giáo dục khác. Trước khi thông qua chính sách như vậy, nhà
trường sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để khảo sát ý kiến của phụ huynh trong trường và tổ chức các cuộc họp cộng đồng liên quan
đến tính thích hợp của quy tắc trang phục thống nhất.

PHẦN VII: CÁC NGUỒN LỰC HỖ TRỢ ĐIỆN TỬ (Chính sách 2022 và Thủ tục 2022P)
Ban Giám hiệu Học Khu Tukwila nhận thức được rằng một hệ thống giáo dục công lập hiệu quả sẽ giúp những học sinh có nhận thức
toàn cầu, là những công dân tích cực, và có khả năng quản lý cuộc sống và sự nghiệp của mình phát triển. Ban giám hiệu cũng tin
rằng học sinh cần phải sử dụng thành thạo và an toàn thông tin, phương tiện truyền thông và công nghệ để thành công trong một thế
giới kỹ thuật số.
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Vì vậy, Học Khu Tukwila sẽ sử dụng các nguồn lực hỗ trợ điện tử làm phương tiện mạnh mẽ và hấp dẫn để học sinh học các môn học
chính và các kỹ năng áp dụng một cách có liên quan và nghiêm ngặt và để hỗ trợ nhân viên giảng dạy học sinh trong những lĩnh vực
cần thiết. Mục tiêu của học khu là cung cấp cho học sinh những cơ hội phong phú và đa dạng trong việc sử dụng công nghệ cho các
mục đích quan trọng tại trường cũng giống như các cá nhân ở nơi làm việc và các môi trường thực tế khác sử dụng những công cụ
này. Công nghệ của Học khu sẽ cho phép các giáo viên và học sinh, học hỏi, chia sẻ, cộng tác và sáng tạo; suy nghĩ và giải quyết các
vấn đề; quản lý công việc của họ; và để có quyền làm chủ cuộc sống của họ.
Để đảm bảo sự an toàn và tư cách công dân của học sinh trong các hoạt động trực tuyến, tất cả học sinh sẽ được dạy các hành vi
thích hợp, bao gồm tương tác với các cá nhân khác trên các trang web mạng xã hội và trong các phòng chát, và nhận thức cũng như
phản ứng về sự bắt nạt trên mạng.
Giám đốc học khu hoặc người được chỉ định sẽ tạo lập các hệ thống giáo dục điện tử vững mạnh nhằm hỗ trợ việc giảng dạy và học
tập sáng tạo, cung cấp cơ hội phát triển nhân viên phù hợp và xây dựng các thủ tục để hỗ trợ cho chính sách này.
Các Nguồn lực Hỗ trợ Điện tử
Hướng dẫn Hành vi Sử dụng Chấp nhận được Mạng lưới K-20/Yêu cầu về An toàn trên Mạng Internet
Các thủ tục này được soạn để hỗ trợ Chính sách Nguồn lực Hỗ trợ Điện tử của ban giám hiệu và để thúc đẩy tư cách công dân thời
đại kỹ thuật số tích cực và hiệu quả giữa học sinh và nhân viên. Công dân thời đại kỹ thuật số mang nhiều ý nghĩa hơn là biết sử dụng
công nghệ. Các công dân thời đại kỹ thuật số thành công và sử dụng thành thạo công nghệ sinh sống an toàn và văn minh trong một
thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển. Họ nhận thức được rằng thông tin đăng trên mạng Internet là công khai, vĩnh viễn và có thể
có tác động lâu dài đến cuộc sống và sự nghiệp của một cá nhân. Kỳ vọng đối với hành vi trên mạng của học sinh và nhân viên không
khác với tương tác trực tiếp.
Sử dụng Các Thiết bị Điện tử Cá nhân
Theo các chính sách và thủ tục của học khu, học sinh và nhân viên có thể sử dụng thiết bị điện tử cá nhân (ví dụ: máy tính xách tay,
thiết bị di động và sách điện tử) để tiếp tục sứ mệnh giáo dục và nghiên cứu của học khu. Nhân viên nhà trường có quyền quyết định
cuối cùng về thời gian và cách mà học sinh có thể sử dụng thiết bị điện tử cá nhân trong khu vực nhà trường và trong ngày học.
Mạng lưới
Mạng lưới của học khu bao gồm các thiết bị có dây và không dây và thiết bị ngoại vi, các tệp tin và lưu trữ, e-mail và nội dung trên
mạng Internet (blog, trang web, phần mềm cộng tác, các trang web mạng xã hội, wiki, v.v...). Học khu bảo lưu quyền ưu tiên sử dụng
và truy cập vào mạng lưới.
Tất cả việc sử dụng mạng lưới phải khuyến khích học tập và nghiên cứu và nhất quán với sứ mệnh của học khu.
Việc sử dụng mạng lưới được chấp nhận của học sinh và nhân viên của học khu bao gồm:
Tạo các tệp tin, dự án kỹ thuật số, video, các trang web và podcast sử dụng các nguồn hỗ trợ của mạng lưới để khuyến khích học tập
và nghiên cứu;
A. Tham gia vào các blog, wiki, bản tin, các nhóm và trang mạng xã hội và tạo nội dung cho podcast, e-mail và các trang web
khuyến khích học tập và nghiên cứu;
B. Các ấn phẩm trực tuyến của tài liệu học tập ban đầu, tài liệu liên quan đến chương trình giảng dạy và công việc của học sinh
(với sự cho phép của học sinh). Phải trích dẫn nguồn đầy đủ;
C. Nhân viên sử dụng mạng lưới cho mục đích cá nhân không thường xuyên tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục của học
khu; hoặc
D. Kết nối các thiết bị điện tử cá nhân (có dây hoặc không dây) bao gồm các thiết bị cầm tay có khả năng kết nối với mạng lưới
của học khu sau khi kiểm tra với Giám đốc Công nghệ Giảng dạy hoặc người được chỉ định để xác nhận rằng thiết bị được
trang bị phần mềm chống vi-rút cập nhật, thẻ mạng tương thích và cấu hình phù hợp. Kết nối của bất kỳ thiết bị điện tử cá
nhân nào cũng phải tuân thủ tất cả các thủ tục trong tài liệu này.
Việc sử dụng mạng lưới không được chấp nhận của học sinh và nhân viên của học khu bao gồm:
A. Trục lợi cá nhân, gạ gẫm thương mại và nhận bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào;
B. Các hành động dẫn đến trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh của học khu;
C. Tải về, cài đặt và sử dụng các trò chơi, tệp tin âm thanh, tệp video hoặc các ứng dụng khác (kể cả phần mềm chia sẻ hoặc
phần mềm miễn phí) mà không có chấp thuận của Giám đốc Công nghệ Giảng dạy;
D. Ủng hộ hoặc phản đối các biện pháp bầu cử, ứng cử viên và các hoạt động chính trị khác;
E. Ăn trộm dữ liệu, bẻ khóa, phá hoại, phát tán vi-rút, tệp tin có hại, phần mềm ác tính Trojan horses, bom thời gian và thay đổi
phần cứng, phần mềm và các công cụ giám sát;
F. Truy cập trái phép vào các máy tính khác, mạng lưới và hệ thống thông tin của học khu;
G. Bắt nạt trên mạng, thư thù địch, phỉ báng, quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào, đùa cợt hoặc bình luận phân biệt đối xử;
H. Đăng, gửi hoặc lưu trữ thông tin trực tuyến có thể gây nguy hiểm cho người khác (ví dụ như chế tạo bom, sản xuất ma túy);
I. Truy cập, tải lên, tải xuống, lưu trữ và phát tán các tài liệu tục tĩu, khiêu dâm hoặc gợi dục; hoặc
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J.

Kết nối các thiết bị trái phép với mạng lưới của học khu. Sẽ tịch thu bất kỳ thiết bị nào như vậy và có thể có biện pháp kỷ luật
kèm theo.

Học khu sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào của người sử dụng, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong việc, mất dữ
liệu do sự chậm trễ, không gửi được, gửi sai địa chỉ hoặc gián đoạn dịch vụ do sơ suất của chính người đó hoặc bất kỳ sai sót hay
thiết sót khác. Học khu sẽ không chịu trách nhiệm cho các nghĩa vụ tài chính trái phép do việc sử dụng hoặc truy cập vào mạng lưới
máy tính của học khu hoặc Internet.
An toàn Trên Mạng Internet
Thông tin Cá nhân và Nội dung Không Phù hợp:
A. Học sinh và nhân viên không được tiết lộ thông tin cá nhân, bao gồm địa chỉ nhà riêng và số điện thoại trên các trang web,
blog, podcast, video, các trang web mạng xã hội, wiki, email hoặc dưới dạng nội dung trên bất kỳ phương tiện điện tử nào
khác;
B. Học sinh và nhân viên không được tiết lộ thông tin cá nhân của một người khác trên bất kỳ phương tiện điện tử nào mà không
có sự cho phép trước;
C. Không được đưa hình ảnh hoặc tên của học sinh lên trang web của bất kỳ lớp học, trường học hay học khu công lập nào trừ
phi có sự cho phép phù hợp theo chính sách của học khu; và
D. Nếu học sinh gặp các thông tin hay tin nhắn nguy hiểm hoặc không phù hợp, các em phải thông báo cho cán bộ nhà trường
thích hợp.
Hướng dẫn An toàn Trên Mạng Internet
Tất cả học sinh sẽ được dạy các hành vi thích hợp, bao gồm tương tác với các cá nhân khác trên các trang web mạng xã hội và trong
các phòng tán gẫu, và nhận thức cũng như phản ứng về sự bắt nạt trên mạng.
A.
B.

Tài liệu phù hợp với lứa tuổi sẽ được cung cấp để sử dụng ở các cấp lớp.
Đào tạo và/hoặc tài liệu về các vấn đề an toàn trực tuyến sẽ được cung cấp cho chính quyền, nhân viên và các gia đình.

Bản quyền
Thông thường, cấm tải xuống, sao chép, sao lại và phân phát phần mềm, nhạc, tệp âm thanh, phim ảnh, hình ảnh hoặc tài liệu có bản
quyền khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền. Tuy nhiên, việc sao chép và phát tài liệu cho mục
đích giáo dục được cho phép khi việc sao chép và phân phát như vậy nằm trong Học thuyết Sử dụng Hợp pháp của Luật Bản quyền
Hoa Kỳ (Tiêu đề 17, USC) và nội dung được trích dẫn nguồn một cách đầy đủ.
Quyền Sở hữu Sản phẩm
Tất cả các sản phẩm do nhân viên hoàn thành trong công việc của họ sẽ được coi là tài sản của học khu. Học khu sẽ sở hữu bất kỳ và
tất cả các quyền đối với sản phẩm đó bao gồm bất kỳ và tất cả các sản phẩm phát sinh, trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản với ý kiến
ngược lại. Tất cả các sản phẩm do học sinh hoàn thành trong chương trình học tập thông thường đều thuộc sở hữu của học sinh ngay
khi sản phẩm được tạo ra, trừ khi sản phẩm đó được tạo ra trong khi học sinh đang làm nhân viên của hệ thống trường học hoặc trừ
khi sản phẩm đó đã được trả công theo thỏa thuận bằng văn bản với hệ thống trường học. Nếu theo thỏa thuận với học khu, sản phẩm
sẽ được coi là tài sản đó của học khu. Nhân viên phải được phép của học sinh trước khi phân phát sản phẩm của học sinh cho các
bên ngoài trường.
Bảo mật Mạng lưới
Mật khẩu là mức độ bảo mật đầu tiên cho tài khoản người dùng. Vì các mục đích được ủy quyền của học khu, chỉ chủ sở hữu được
phép sử dụng tài khoản và đăng nhập hệ thống. Sinh viên và nhân viên chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của tài khoản của họ
và không được chia sẻ mật khẩu tài khoản.
Các thủ tục sau đây được sử dụng để bảo vệ tài khoản người dùng mạng:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Thay đổi mật khẩu theo chính sách của học khu;
Không sử dụng tài khoản của người dùng khác;
Không ghi mật khẩu vào e-mail hoặc các thông tin liên lạc khác;
Nếu viết mật khẩu tài khoản của mình ra, hãy giữ mật khẩu ở một nơi an toàn
Không lưu mật khẩu trong một tệp không được mã hóa;
Không sử dụng chức năng "nhớ mật khẩu" trên các trình duyệt Internet; và
Khóa màn hình hoặc thoát ra khi rời máy tính.

Biện pháp Kỷ luật
Tất cả người dùng nguồn hỗ trợ điện tử của học khu đều phải tuân theo chính sách và thủ tục của học khu và đồng ý tuân thủ các điều
khoản quy định trong thỏa thuận sử dụng của học khu). Việc vi phạm bất kỳ điều kiện sử dụng nào được giải thích trong bản thỏa
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thuận sử dụng của học khu), và/hoặc sổ tay học sinh, chính sách Nguồn Hỗ trợ Điện tử hoặc trong các thủ tục này có thể dẫn đến biện
pháp kỷ luật, bao gồm đình chỉ hoặc đuổi khỏi trường và đình chỉ hoặc thu hồi mạng và đặc quyền truy cập máy tính.

PHẦN VIII: QUY TẮC HÀNH XỬ SỬ DỤNG XE BUÝT (Thủ tục 6605P)
Bất kỳ hành vi sai trái nào của học sinh, theo ý kiến của tài xế xe buýt hoặc giám sát viên xe buýt, gây bất lợi cho hoạt động an toàn
của xe buýt là nguyên nhân thích đáng để hiệu trưởng đình chỉ đặc quyền được đưa đón.
Quy tắc hành xử dành cho học sinh sử dụng xe buýt:
A. Học sinh cần phải tuân theo hướng dẫn của tài xế và bất kỳ phụ xe nào do quận chỉ định cho xe buýt. Tài xế toàn quyền vận
hành xe buýt và hành khách phải tuân theo hướng dẫn của tài xế. Nếu có phụ xe được học khu chỉ định cho xe buýt, người
đó sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động an toàn của xe buýt. Khi đưa đón các lớp học hoặc các đội, giáo viên hoặc huấn luyện
viên phải chịu trách nhiệm chính về hành vi của học sinh. Học sinh phải tuân theo hướng dẫn của cả tài xế và giáo viên, huấn
luyện viên hoặc nhân viên khác.
B. Học sinh chỉ đi trên xe buýt đã được chỉ định của mình trừ khi nhân viên nhà trường đã nhận được sự cho phép bằng văn bản
cho phép học sinh làm như vậy.
C. Học sinh không được phép ra khỏi xe buýt ngoại trừ điểm xuống thường lệ, trừ khi nhân viên nhà trường đã nhận được sự
cho phép bằng văn bản cho phép học sinh làm như vậy.
D. Học sinh chỉ được sử dụng chỗ ngồi đã được chỉ định trừ khi tài xế cho phép đổi chỗ.
E. Học sinh phải tuân thủ các quy tắc hành xử trong lớp học khi đi xe buýt. Không được làm ồn để tránh làm tài xế mất tập trung.
Học sinh không được sử dụng ngôn ngữ hoặc cử chỉ khiêu dâm.
F. Học sinh không được hút thuốc hoặc bật lửa hay quẹt diêm trên xe buýt.
G. Học sinh không được ăn trên xe buýt, trừ khi được giáo viên đi kèm, huấn luyện viên hoặc nhân viên khác cho phép cụ thể và
giám sát. Phải giữ xe buýt sạch sẽ.
H. Học sinh không được mở cửa sổ xe buýt nếu không có sự cho phép của tài xế.
I. Học sinh không được đưa bất kỳ bộ phận nào của cơ thể ra ngoài cửa sổ xe buýt.
J. Học sinh không được mang hoặc tàng trữ các vật dụng có thể gây thương tích cho những người khác trên xe buýt. Các vật
dụng này bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong, gậy, hộp đựng dễ vỡ, vũ khí hoặc súng, dây đai hoặc ghim nhô ra từ
quần áo, những vật to lớn, cồng kềnh không thể giữ hoặc đặt giữa hai chân, v.v... Không để sách và vật dụng cá nhân giữa lối
đi.
K. Học sinh không được mang theo động vật lên xe buýt, trừ chó hỗ trợ cho học sinh khuyết tật.
L. Học sinh không được ngồi vào ghế của tài xế hoặc ngay bên phải hoặc bên trái tài xế.
M. Học sinh không được nói chuyện với tài xế trừ khi cần thiết.
N. Học sinh phải đi thẳng đến chỗ ngồi khi lên xe buýt và ngồi yên trên xe trừ khi tài xế đưa ra các chỉ dẫn khác.
O. Học sinh phải lên/xuống xe một cách trật tự và tuân theo hướng dẫn của tài xế hoặc nhân viên tuần tra an toàn trường học
đang trực. Không được xô đẩy khi lên hoặc xuống xe buýt. Khi xuống xe buýt, học sinh phải tuân thủ các quy tắc dành cho
người đi bộ.
P. Học sinh không bao giờ được sang đường phía sau xe buýt trừ khi học sinh sử dụng lối sang đường dành cho người đi bộ
hoặc hệ thống đèn giao thông.
Q. Học sinh phải đứng xa lề đường khi xe buýt đang vào bến hoặc rời bến.
R. Học sinh đến và đi từ điểm dừng xe buýt của mình nơi không có vỉa hè phải đi bộ bên trái đường ngược hướng phương tiện
đang đến. Học sinh phải đi thẳng về nhà sau khi xuống xe buýt.
S. Học sinh phải sử dụng dây an toàn trên xe buýt nếu có.
T. Học sinh phải làm theo thủ tục diễn tập thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp như tài xế mô tả.
U. Học sinh không được làm xáo trộn thiết bị hoặc các cửa thoát hiểm.
V. Học sinh phải ngồi im lặng, không được có hành vi gây rối và tắt tất cả các thiết bị tạo tiếng ồn ở khu vực giao cắt xe lửa trên
đường cao tốc.
W. Phụ huynh của học sinh được xác định là gây ra thiệt hại cho xe buýt sẽ phải trả chi phí thiệt hại phát sinh. Học sinh gây ra
thiệt hại có thể bị đình chỉ việc sử dụng phương tiện đưa đón.
X. Hành vi sai trái của học sinh là lý do chính đáng để đình chỉ các đặc quyền sử dụng phương tiện đưa đón.
Thủ tục Kỷ luật
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm kỷ luật những học sinh có hành vi gây rối dẫn đến báo cáo vụ việc trên xe buýt hoặc vi phạm các quy tắc
trên. Hiệu trưởng cần giám sát trong suốt thời gian đến nơi và khởi hành của xe buýt và nhận các báo cáo (bằng văn bản và bằng lời
nói) từ tài xế.
Hiệu trưởng phải đảm bảo rằng học sinh tuân thủ các quy định cụ thể. Hiệu trưởng phải duy trì đường dây thông tin liên lạc mở giữa
các cán bộ nhà trường, tài xế xe buýt và bộ phận vận chuyển.
Khi chờ xe buýt, hoặc đi đến và đi từ bến xe buýt, học sinh có trách nhiệm hành xử theo đúng các quy tắc xã hội và pháp lý áp dụng
cho người lớn ở nơi công cộng. Nghĩa là, học sinh không được lạm dụng hoặc phá hoại tài sản cá nhân hoặc công cộng; không được
sử dụng các ngôn ngữ hoặc cử chỉ khiêu dâm; không được tham gia vào hoạt động tội phạm. Không tuân thủ các tiêu chuẩn này có
thể dẫn việc bị công dân khiếu nại chính thức và có thể được chuyển tiếp cho hiệu trưởng để có biện pháp xử lý.

Trang | 12

Học sinh được đưa đón có trách nhiệm tuân theo các quy tắc hành xử của học khu dành cho học sinh đi xe buýt. Không tuân thủ các
quy tắc này, hoặc có hành vi gây rối với công chúng, tài xế, bạn bè cùng đi hoặc phương tiện là nguyên nhân dẫn việc yêu cầu biện
pháp xử lý đối với học sinh.
Hành vi gây rối của một học sinh đi xe buýt có thể dẫn đến một báo cáo bằng văn bản khi theo ý kiến của tài xế hoặc giám sát viên xe
buýt đã có sự vi phạm các quy tắc áp dụng cho hành vi của học sinh. Báo cáo bằng văn bản là phương tiện chính mà tài xế hoặc giám
sát viên xe buýt thông báo cho nhà trường và bộ phận vận chuyển biết về hành vi của học sinh. Trong hầu hết các trường hợp, báo
cáo này phản ánh hành vi tái phạm của học sinh sau khi nhận được cảnh cáo bằng lời nói trước từ tài xế hoặc giám sát viên xe buýt.
Để tài xế và giám sát viên xe buýt có thể kiểm soát xe buýt hiệu quả, hiệu trưởng cần thực hiện biện pháp xử lý khi nhận được báo cáo
như vậy.
Khi hành vi của học sinh gây ra vi phạm các quy tắc, tài xế hoặc giám sát viên xe buýt cần hoàn thành một báo cáo về học sinh mô tả
vụ việc hoặc thiệt hại đã xảy ra. Tài xế hoặc giám sát viên xe buýt phải đưa cho học sinh một bản sao của báo cáo, nộp bản báo cáo
gốc cho hiệu trưởng và nộp một bản sao cho nhân viên giám sát vận chuyển. Cần nộp bản sao báo cáo về học sinh giáo dục đặc biệt
cho hiệu trưởng để sắp xếp bố trí.
Sau khi tiếp nhận báo cáo, hiệu trưởng cần điều tra các tình huống xung quanh vụ việc và hành động theo các thủ tục được quy định
trong chính sách của học khu liên quan đến biện pháp xử lý và xử phạt. Khi điều tra vụ việc, mối quan tâm chính phải là việc vận
chuyển đưa đón học sinh an toàn. Biện pháp xử lý, nếu cần, phải thống nhất trên toàn học khu như sau:
A.
B.

C.

Cảnh cáo: Khi hành vi sai trái của học sinh có tính chất không nghiêm trọng, không gây nguy hiểm cho an toàn hoặc quyền
lợi của học sinh khác hoặc hoạt động của xe buýt.
Đình chỉ: Khi hành vi sai trái của học sinh bị coi là gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người trên xe và hoạt động của
xe buýt, hoặc khi học sinh không sửa chữa hành vi gây rối dù đã nhận được các thông báo cảnh cáo nhiều lần, hoặc khi một
học sinh gây thiệt hại cho xe buýt.
Đuổi học: Khi hành vi sai trái của học sinh có tính chất nghiêm trọng và cố ý đe dọa đến sự an toàn của hoạt động xe buýt
và/hoặc của những người trên xe (như tấn công tài xế).

Biện pháp do hiệu trưởng quyết định thi hành phải được chú thích trong báo cáo và gửi cho phụ huynh của học sinh để ký tên. Cần
thông báo cho bộ phận vận chuyển.
Tài xế nên nộp đơn cáo buộc hành vi tấn công và hành hung của học sinh đã tấn công tài xế. Trong bất kỳ trường hợp nào, tài xế
không được trả đũa bằng đồ vật và tấn công học sinh vì hành vi này có thể khiến người đó phải chịu biện pháp xử lý bằng pháp luật.
Học sinh hay phụ huynh của một học sinh đã bị đình chỉ không được sử dụng phương tiện đưa đón có thể kháng cáo quyết định của
hiệu trưởng bằng cách gửi văn bản kháng nghị lên giám đốc học khu. Giám đốc học khu sẽ đưa ra quyết định sau khi đánh giá các vấn
đề và sự kiện liên quan. Nếu quyết định dựa trên các vấn đề không liên quan đến những quy định trong quy tắc ứng xử của học khu
dành cho học sinh đi xe buýt, quyết định đó phải được ban giám hiệu phê duyệt trước khi thi hành.

PHẦN IX: HỌC SINH LÁI XE (Chính sách 3243)
Ban giám hiệu coi việc sử dụng phương tiện có gắn động cơ và xe đạp để đến trường và về nhà thuộc trách nhiệm của phụ huynh và
học sinh. Giám đốc học khu cần xây dựng thủ tục sử dụng xe đạp và phương tiện có gắn động cơ khi ở trong khu vực thuộc sở hữu
của nhà trường và phổ biến các thủ tục này cho tất cả học sinh có liên quan.
Học sinh Lái xe
Học sinh có thể đi xe mô tô đến trường và về nhà. Học sinh có thể không được lái xe trong giờ học mà không có sự chấp thuận của
phụ huynh và hiệu trưởng. Học sinh không được chở học sinh khác trong giờ học trừ khi có sự chấp thuận của phụ huynh học sinh
đó.
Học sinh có thể sử dụng bãi đậu xe trong trường với các điều kiện sau:
A.

Học sinh phải đăng ký gửi xe tại văn phòng trường. Học sinh phải có bằng lái xe hợp lệ của Washington và chứng minh
rằng có bảo hiểm trách nhiệm pháp lý và thiệt hại tài sản cho phương tiện và công nhận rằng học sinh sẽ chịu hoàn toàn
trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại toàn diện hoặc va chạm nào có thể xảy ra khi ở trong khu vực thuộc sở hữu của nhà
trường.

B.

Học sinh không được ở trong xe (nếu không được phép) trong giờ học.

C.

Liên quan đến các quy tắc về hành vi của học sinh, "tàng trữ" đồ uống có cồn, các chất hoá học bất hợp pháp hoặc thuốc
phiện, súng hoặc vũ khí nguy hiểm cũng áp dụng với xe của học sinh.

Học sinh không tuân thủ các quy tắc trên sẽ phải chịu biện pháp xử lý.
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PHẦN X: BIỆN PHÁP KỶ LUẬT HÀNH VI SAI TRÁI CỦA HỌC SINH (Thủ tục 3241P)
Hành vi sai trái Nghiêm trọng
Các hướng dẫn sau đây có hiệu lực đối với học sinh nhằm thiết lập các biện pháp xử lý có thể được thi hành cho hành vi sai trái đặc
biệt. Ủy ban đặc biệt và/hoặc các nhân viên P.T.A. đã gặp nhau để xác định phạm vi của hành vi sai trái và loại biện pháp được thi
hành. Thủ tục kháng nghị các vụ tạm đình chỉ ngắn hạn và dài hạn vẫn sẽ có hiệu lực đối với những vụ đình chỉ ngắn hạn và dài hạn
được thi hành theo kết quả của thủ tục này.
Hành vi sai trái Nghiêm trọng
Tàng trữ và/hoặc sử dụng đồ uống có cồn, các
chất hóa học bất hợp pháp
Đe dọa hoặc ngược đãi bằng lời nói, đánh
nhau hoặc dùng các từ ngữ gây mâu thuẫn
Phóng hỏa hoặc phá hoại tài sản của nhà
trường
Phát động hoặc tham gia vào việc tuyên truyền
các thông điệp hoặc hình ảnh không phù hợp
bao gồm truyền tải, xem hoặc tàng trữ hình ảnh
có tính chất khiêu dâm trên thiết bị điện tử.
Tàng trữ và/hoặc sử dụng vũ khí nguy hiểm1
hoặc thiết bị cháy nổ

Loại
Hành động Kỷ luật
Tối thiểu

Biện pháp Có thể Được Thi Hành

Tối đa
Tối thiểu

Đuổi học (90 ngày), dẫn đến khởi tố
Đình chỉ ngắn hạn

Tối đa
Tối thiểu

Đình chỉ dài hạn (90 ngày)
Đình chỉ ngắn hạn

Tối đa

Đình chỉ dài hạn (90 ngày)

Tối thiểu

Đình chỉ ngắn hạn, thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật

Tối đa

Đuổi học, thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật

Tối thiểu

Đuổi học một năm dương lịch, thông báo cho cơ quan thực thi pháp
luật

Tối đa

Đình chỉ ngắn hạn, dẫn đến khởi tố

Tối thiểu

Đuổi học vô thời hạn, thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật
Đình chỉ ngắn hạn

Tối đa
Tối thiểu

Đình chỉ dài hạn (90 ngày)
Đình chỉ ngắn hạn

Tối đa
Tối thiểu

Đình chỉ dài hạn (90 ngày)
Đình chỉ ngắn hạn

Tối đa

Đình chỉ dài hạn (90 ngày)

Tàng trữ/Sử dụng các sản phẩm thuốc lá
Ảnh hưởng đến quá trình giáo dục
Từ chối tuân theo các hướng dẫn hợp lý của
nhân viên

PHẦN XI THỦ TỤC THI HÀNH BIỆN PHÁP XỬ LÝ (Thủ tục 3241P)
ĐÌNH CHỈ HỌC Ở TẠI TRƯỜNG
Hướng dẫn dành cho chương trình đình chỉ học ở tại trường như sau:
•
•
•
•
•
•
•
•

Một học sinh được chỉ định phải tham gia chương trình đình chỉ học ở tại trường như là một lựa chọn đình chỉ phải
đồng ý với các điều kiện do hiệu trưởng trường quy định. Trừ khi học sinh ở độ tuổi trưởng thành, cần có sự chấp
thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ.
Chương trình đình chỉ học ở tại trường được thiết kế để khuyến khích việc học tập. Học sinh sẽ phải làm bài tập trên
lớp mọi lúc.
Bất kỳ hành vi không phù hợp nào cũng có thể dẫn đến việc bị từ chối sử dụng biện pháp thay thế này cho các biện
pháp xử lý khác.
Học sinh sẽ không được ở cùng với các học sinh khác trong suốt ngày học và sẽ không có cơ hội tham gia bất cứ
hoạt động nào của trường trong khi đang phải tham gia chương trình đình chỉ học ở tại trường.
Thời gian cho chương trình đình chỉ học ở tại trường không được vượt quá năm ngày. Như vậy, thủ tục kháng nghị
cho việc đình chỉ ngắn hạn sẽ có hiệu lực.
Học sinh cần lập cam kết về hành vi khi tham gia chương trình đình chỉ học ở tại trường. Học sinh, phụ huynh hoặc
người giám hộ của học sinh và một nhân viên phải ký vào cam kết nêu các hành vi được mong đợi trong tương lai
của học sinh.
Sau khi học sinh đã quay lại (các) lớp học bình thường, hiệu trưởng sẽ theo dõi sự tiến bộ của học sinh hàng ngày.
Học sinh được khuyến khích duy trì mối quan hệ với cố vấn nhà trường để giải quyết bất kỳ vấn đề nào nảy sinh.
Các quy tắc cụ thể và thủ tục của trường sẽ do hiệu trưởng quy định.

PHẦN XII: THỦ TỤC TRANH LUẬN VỀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ (Thủ tục 3241P)
ĐÌNH CHỈ DÀI HẠN HOẶC ĐUỔI HỌC
Trong trường hợp có yêu cầu điều trần, giám đốc học khu sẽ chỉ định cán bộ điều trần, người có thể là bất kỳ nhân viên có chứng nhận
nào không tham gia vụ việc dẫn đến phiên điều trần. Cán bộ điều trần cần:
1

Vũ khí nguy hiểm theo quy định của RCW 9.41.250.
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•
•
•
•
•
•

Sắp xếp ngày, giờ và địa điểm cụ thể cho phiên điều trần và có thể hoãn ngày, giờ và thay đổi địa điểm vì lý do chính
đáng hoặc theo sự thoả thuận của các bên;
Gửi thông báo bằng văn bản về ngày, giờ và địa điểm của phiên điều trần cho hiệu trưởng, phụ huynh và học sinh;
Trả lời bất kỳ thắc mắc nào mà phụ huynh và học sinh hoặc cố vấn có thể có về tính chất và cách tiến hành phiên
điều trần;
Tiến hành phiên điều trần với toàn quyền kiểm soát hành vi của tất cả những người có mặt, tùy thuộc vào hướng
dẫn chung của quy tắc về thủ tục này, và hạn chế việc đặt câu hỏi không hữu ích hoặc không liên quan. (Cán bộ điều
trần có thể không cung cấp lời khai.);
Ghi lại các phát hiện và cách xử lý vụ việc; và
Chuyển các phát hiện và cách xử lý bằng văn bản cho giám đốc học khu, hiệu trưởng, phụ huynh và học sinh trong
vòng 5 ngày học sau phiên điều trần.

Phụ huynh và học sinh có thể yêu cầu phiên điều trần công khai hoặc phiên điều trần kín. Chỉ cán bộ điều trần, hiệu trưởng, học sinh,
phụ huynh và cố vấn được tham dự phiên điều trần kín. Các nhân chứng chỉ được có mặt khi họ cung cấp thông tin. Khi các vấn đề
tâm lý hoặc cảm xúc của học sinh được thảo luận, học sinh đó có thể không được có mặt tùy theo suy xét thận trọng của cán bộ điều
trần với sự chấp thuận của phụ huynh và/hoặc cố vấn. Trong phiên điều trần công khai, chỉ những người được chỉ định làm nhân
chứng mới có quyền phát biểu.
Ít nhất 2 ngày trước phiên điều trần, trong văn phòng của hiệu trưởng phải có sẵn bất kỳ tang vật, bản khai có tuyên thệ hoặc tuyên bố
có chữ ký làm căn cứ cho hành vi sai trái bị cáo buộc và hình phạt do hiệu trưởng đề nghị. Các giấy tờ này có thể được phụ huynh và
học sinh hoặc cố vấn kiểm tra và sao chép. Nếu sau đó, hiệu trưởng nhận được bất kỳ thông tin nào cần được sử dụng tại phiên điều
trần, hiệu trưởng phải thông báo cho các bên liên quan và chuẩn bị sẵn bản sao trước phiên điều trần. Hiệu trưởng có thể yêu cầu một
cơ hội tương tự để xem lại các tang vật hoặc tuyên bố được phụ huynh và học sinh hoặc cố vấn sử dụng.
Theo yêu cầu của cán bộ điều trần, phụ huynh và học sinh hoặc cố vấn, hiệu trưởng cần gửi cho cán bộ điều trần hồ sơ lưu trữ của
học sinh. Nếu hiệu trưởng hoặc cán bộ điều trần xét thấy cần thiết thì thông tin trong hồ sơ đó cần được một người được đào tạo về
cách sử dụng và diễn giải các thông tin giải thích và diễn giải cho cán bộ.
Khi cán bộ điều trần xác định rằng hành vi bị cáo buộc là hành vi sai trái, cán bộ điều trần cần đưa ra cách xử lý vụ việc. Cách xử lý
không được là biện pháp mà hiệu trưởng đề nghị nhưng không được vượt quá mức xử phạt mà hiệu trưởng đề nghị.
Cách xử lý phải giải thích lý do cho quyết định cụ thể. Phải đưa quyết định cho phụ huynh và học sinh hoặc cố vấn. Nếu học sinh bị
đuổi học ngay, cán bộ điều trần cần phải đưa ra quyết định trong vòng 1 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên điều trần.
Khi nhiều học sinh bị cáo buộc vi phạm cùng một quy tắc và hành động một cách cố ý và các tình tiết về cơ bản là giống nhau đối với
tất cả học sinh, thì có thể tiến hành một phiên điều trần duy nhất cho các học sinh đó nếu cán bộ điều trần cho rằng có các điều kiện
sau:
1. Chỉ một phiên điều trần sẽ không gây ra nhầm lẫn, và
2. Không học sinh nào bị tổn hại lợi ích nghiêm trọng bởi phiên điều trần nhóm.
Nếu cán bộ điều trần nhận thấy rằng trong phiên điều trần, lợi ích của học sinh sẽ bị tổn hại nghiêm trọng bởi phiên điều trần nhóm, họ
có thể yêu cầu một phiên điều trần riêng cho học sinh đó. Phụ huynh và học sinh có quyền yêu cầu một phiên điều trần cá nhân.

PHẦN XIII: HỒ SƠ LƯU TRỮ
Hồ sơ thông tin kỷ luật sẽ được lưu cho mỗi học sinh trong suốt thời gian học tập tại trường. Các hồ sơ này có thể được dùng làm tài
liệu tham khảo để xác định các kiểu hành vi cần biện pháp xử lý nào. Biện pháp khắc phục tiến bộ hoặc xử phạt đối với các kiểu hành
vi không phù hợp hoặc vi phạm tương tự có thể được quyết định dựa trên các hồ sơ này. Xem Phần XX để có thông tin về các hồ sơ
học tập.

PHẦN XIV: YÊU CẦU VÀ KỲ VỌNG VỀ CHUYÊN CẦN CỦA HỌC SINH
(Chính sách 3121, Chính sách 3122, và Thủ tục 3122P)
Phụ huynh của bất kỳ trẻ em nào từ tám tuổi đến dưới 18 tuổi cần cho trẻ đến trường và trẻ có trách nhiệm và phải đi học đầy đủ toàn
thời gian khi trường hoạt động trừ khi trẻ đi học tại một trường tư được chấp thuận, một trung tâm giáo dục được quy định trong
chương 28A.205 RCW hoặc đang học tại nhà. Phụ huynh của bất kỳ trẻ em nào sáu hay bảy tuổi đã đăng ký đi học ở trường, cần cho
trẻ đến trường đầy đủ toàn thời gian khi trường hoạt động, trừ khi phụ huynh chính thức cho trẻ rút tên ghi danh đi học.
Giám đốc học khu có thể cho phép ngoại lệ trong các trường hợp sau:
•
Học sinh có vấn đề về thể chất hoặc tinh thần và không thể đến trường;
•
Học sinh đang theo học tại một trường nội trú do Sở Dịch vụ Xã hội và Y tế (Department of Social and Health
Services) điều hành;
•
Phụ huynh học sinh đã yêu cầu cho trẻ nghỉ học tạm thời vì các mục đích mà học khu đã phê duyệt và việc nghỉ học
sẽ không gây ra ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng cho quá trình giáo dục của học sinh;
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•
•
•

Học sinh mười sáu tuổi, làm việc hợp pháp và thường xuyên cũng như có sự cho phép của phụ huynh hoặc sống tự
lập theo chương 13.64 RCW;
Học sinh đã đáp ứng các điều kiện tốt nghiệp;
Học sinh đã nhận được chứng chỉ về năng lực học tập (GED).

Bất kỳ cán bộ thực thi pháp luật nào được ủy quyền bắt giữ cũng có thể bắt trẻ trốn học mà không cần lệnh và sau đó phải giao lại trẻ
cho phụ huynh hoặc nhà trường.
Học khu không được yêu cầu phải ghi danh cho (a) số học kỳ 6 tháng hoặc học kỳ 3 tháng tối thiểu hoặc (b) số tiết học tối thiểu trong
một học kỳ 6 tháng hoặc 3 tháng vượt quá thời gian ghi danh hoặc các khóa học cần thiết để học sinh đáp ứng những điều kiện về
khóa học, tín chỉ, và kiểm tra cho tốt nghiệp trung học.
NGHỈ HỌC CÓ PHÉP VÀ KHÔNG PHÉP (Chính sách 3122 và thủ tục 3122P)
Học sinh phải tham gia đầy đủ tất cả các lớp học được chỉ định mỗi ngày. Nhân viên cần lưu giữ hồ sơ về việc nghỉ học và đến muộn,
bao gồm nhật ký cuộc gọi và/hoặc hồ sơ giấy xin phép nghỉ học của phụ huynh/người giám hộ, hoặc trong một số trường hợp, của học
sinh, để ghi lại việc nghỉ học có phép của học sinh.
Học sinh phải vào lớp đúng giờ. Khi học sinh thường xuyên đến muộn hoặc việc đến muộn có ảnh hưởng tiêu cực, học sinh sẽ được
chuyển tiếp đến gặp hiệu trưởng hoặc cố vấn. Nếu việc tư vấn, họp phụ huynh hoặc kỷ luật không hiệu quả trong việc thay đổi hành vi
đi học của học sinh, học sinh đó có thể bị đình chỉ học.
Giám đốc học khu cần thi hành các chính sách và thủ tục về việc đi học của học khu. Để đảm bảo thi hành các chính sách và thủ tục
thành công, sự hiểu biết và hợp tác của học sinh và phụ huynh là rất cần thiết, vì vậy các thủ tục sẽ được phổ biến rộng rãi và cung
cấp cho phụ huynh và học sinh hàng năm.
Nghỉ học Có phép
Cần phải đi học thường xuyên để nắm vững chương trình học tập học khu cung cấp cho học sinh. Đôi khi, học sinh có thể nghỉ học.
Các nguyên tắc sau sẽ điều chỉnh việc thiết lập và quản lý thủ tục đi học trong học khu:
Sau đây là những lý do hợp lệ cho những ngày nghỉ học và thủ tục xác nhận những lý do đó:
•
Tham gia vào một hoạt động hoặc chương trình giảng dạy được học khu hoặc trường chấp thuận;
Để được phép, việc nghỉ học này phải được một nhân viên cho phép và phải thông báo cho giáo viên phụ
trách lớp học trước khi vắng mặt.
•
Ốm đau, tình trạng sức khoẻ hoặc có lịch hẹn khám bệnh (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn
trong, khám sức khỏe, tư vấn, nha khoa hoặc đo thị lực); Nếu có thể, phụ huynh phải thông báo cho
văn phòng trường vào buổi sáng ngày học sinh nghỉ học và gửi giấy xin phép giải thích lý do có chữ ký cho
học sinh mang đến trường khi học sinh đi học lại. Học sinh trưởng thành (trên mười tám tuổi) và học sinh
sống tự lập (những người trên mười sáu tuổi đã được tòa án cho phép sống tự lập) cần thông báo cho văn
phòng trường việc nghỉ học của mình kèm theo giấy xin phép có chữ ký. Học sinh từ mười bốn tuổi trở lên
nghỉ học do xét nghiệm hoặc điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục cần thông báo cho trường việc
nghỉ học của mình kèm theo giấy xin phép có chữ ký và giấy xin phép này sẽ được bảo mật. Học sinh từ
mười ba tuổi trở lên có thể thực hiện quy trình như vậy đối với việc điều trị sức khoẻ tâm thần, ma túy hoặc
rượu; và tất cả học sinh đều có quyền như vậy với việc kế hoạch hóa gia đình và phá thai. Phụ huynh có
thể xin phép cho một học sinh nghỉ học do kỳ nghỉ tôn giáo. Ngoài ra, theo yêu cầu của phụ huynh, học sinh
có thể được nghỉ một khoảng thời gian trong ngày học để tham gia vào việc giảng dạy tôn giáo không được
thực hiện tại khu vực thuộc sở hữu của nhà trường. Học sinh được phép có một ngày học bù cho mỗi ngày
nghỉ học.
•
Trường hợp khẩn cấp của gia đình, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong việc gia đình có
người ốm hoặc qua đời; Nếu có thể, phụ huynh phải thông báo cho văn phòng trường vào buổi sáng ngày
học sinh nghỉ học và gửi giấy xin phép giải thích lý do có chữ ký cho học sinh mang đến trường khi học sinh
đi học lại.
•
Tình trạng sức khỏe hoặc bệnh tật kéo dài. Nếu học sinh phải nằm tại nhà hoặc bệnh viện trong một thời
gian dài, nhà trường sẽ sắp xếp để học sinh hoàn thành các bài tập tại nhà hoặc bệnh viện bất cứ khi nào
có thể. Nếu học sinh không thể làm bài tập ở trường của mình, hoặc nếu một khóa học đặc biệt có những
yêu cầu quan trọng không thể hoàn thành ngoài lớp học thì học sinh có thể xin không hoàn thành hoặc rút
khỏi lớp học mà không bị phạt.
•
Nghỉ học có phép do tình trạng sức khỏe mạn tính. Học sinh có tình trạng sức khoẻ mạn tính làm gián
đoạn việc đi học thường xuyên có thể đủ điều kiện để được vào học trong một chương trình đi học và tham
dự giới hạn. Học sinh và phụ huynh của học sinh cần nộp đơn cho hiệu trưởng hoặc cố vấn, và chương
trình giới hạn phải được soạn theo sự tư vấn và khuyến nghị của cố vấn y khoa của học sinh. Chương trình
giới hạn được khuyến nghị phải được hiệu trưởng phê duyệt. Cần thông báo cho nhân viên về các nhu cầu
của học sinh, mặc dù phải tôn trọng việc bảo mật thông tin y tế theo yêu cầu của phụ huynh.
•
Mục đích tôn giáo hoặc văn hoá bao gồm việc thực hiện kỳ nghỉ tôn giáo hoặc văn hoá hay tham gia
giảng dạy về tôn giáo hoặc văn hoá; Nếu có thể, phụ huynh phải thông báo cho văn phòng trường vào
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buổi sáng ngày học sinh nghỉ học và gửi giấy xin phép giải thích lý do có chữ ký cho học sinh mang đến
trường khi học sinh đi học lại.
Toà án, tiến trình xét xử hoặc phục vụ bồi thẩm đoàn; Nếu có thể, phụ huynh hoặc học sinh nên giữ lại
ghi chú có chữ ký của tòa án hoặc đại diện được tòa chỉ định ghi rõ ngày và giờ của buổi hẹn.
Chương trình thăm quan các trường sau trung học, dạy nghề hoặc học nghề, hay phỏng vấn xin học
bổng; Nếu có thể, phụ huynh phải thông báo cho văn phòng trường vào buổi sáng ngày học sinh nghỉ học
và gửi giấy xin phép giải thích lý do có chữ ký cho học sinh mang đến trường khi học sinh đi học lại.
Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ được nhà nước công nhận phù hợp với RCW 28A.225.055; Nếu
có thể, phụ huynh phải thông báo cho văn phòng trường vào buổi sáng ngày học sinh nghỉ học và gửi giấy
xin phép giải thích lý do có chữ ký cho học sinh mang đến trường khi học sinh đi học lại.
Việc nghỉ học liên quan trực tiếp đến tình trạng vô gia cư của học sinh; Nếu có thể, phụ huynh phải
thông báo cho văn phòng trường vào buổi sáng ngày học sinh nghỉ học và gửi giấy xin phép giải thích lý do
có chữ ký cho học sinh mang đến trường khi học sinh đi học lại.
Nghỉ học do biện pháp kỷ luật/khắc phục. (ví dụ đình chỉ ngắn hạn hoặc dài hạn, đuổi học ngay);
Theo yêu cầu của pháp luật, học sinh bị yêu cầu rời khỏi lớp học hoặc các lớp học như một biện pháp kỷ
luật hoặc học sinh bị đình chỉ tạm thời có quyền làm bù các bài tập hoặc bài kiểm tra bị bỏ lỡ trong thời gian
không được vào lớp học, vì việc bỏ lỡ các bài tập sẽ làm giảm đáng kể điểm số trong khóa học.
Hoạt động được hiệu trưởng (hoặc người được ủy nhiệm) và phụ huynh, người giám hộ, hoặc thiếu
niên sống tự lập cùng nhau chấp thuận. Trường hợp nghỉ học này sẽ được tính là có phép cho các mục
đích được hiệu trưởng và phụ huynh đồng ý. Không phê duyệt việc nghỉ học nếu nó gây ra ảnh hưởng bất
lợi nghiêm trọng đến quá trình giáo dục của học sinh. Trong các lớp học tham dự (ví dụ: các lớp học âm
nhạc và thể dục thể thao nhất định), học sinh có thể không thể đạt được mục tiêu của bài giảng do nghỉ học.
Trong trường hợp đó, việc nghỉ học được phụ huynh chấp thuận sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến quá trình giáo
dục của học sinh và cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến điểm số của một khóa học như vậy. Theo yêu cầu của
phụ huynh, học sinh có thể được nghỉ một khoảng thời gian trong ngày học để tham gia vào việc giảng dạy
tôn giáo không được thực hiện tại khu vực thuộc sở hữu của nhà trường hoặc liên quan đến trường học ở
bất kỳ mức độ nào.

Hiệu trưởng nhà trường (hoặc người được uỷ nhiệm) có thẩm quyền xác định xem việc nghỉ học có đáp ứng các tiêu chuẩn của nghỉ
học có phép hay không.
a.

b.

Nếu nghỉ học có phép, học sinh sẽ được phép làm bù tất cả các bài tập đã bỏ lỡ ngoài lớp học trong điều kiện và thời hạn
hợp lý do giáo viên thích hợp quy định; ngoại trừ các lớp học tham dự, điểm số của học sinh có thể bị ảnh hưởng vì học sinh
không thể làm bù các hoạt động được tiến hành trong một tiết học.
Một lần nghỉ học có phép sẽ được xác minh bởi phụ huynh/người giám hộ hay học sinh trưởng thành, sống tự lập hoặc ở độ
tuổi phù hợp, hoặc một cơ quan giáo dục có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc nghỉ học. Nếu việc điểm danh được thực
hiện bằng phương pháp điện tử, cho một khóa học được tiến hành trực tuyến hoặc cho các học sinh ở trong học khu, việc
nghỉ học sẽ được mặc định là không phép cho đến khi phụ huynh hoặc người lớn có trách nhiệm xác nhận nghỉ học có phép.
Nếu học sinh được nghỉ học để chăm sóc sức khoẻ liên quan đến kế hoạch hóa gia đình hoặc phá thai, học sinh có thể yêu
cầu học khu bảo mật thông tin. Học sinh từ mười ba tuổi trở lên có quyền giữ bảo mật thông tin điều trị sức khỏe tâm thần,
rượu bia hoặc ma túy. Học sinh từ mười bốn tuổi trở lên cũng có quyền bảo mật tương tự về HIV và các bệnh lây truyền qua
đường tình dục.

Nghỉ học Không phép
Nghỉ học không phép được chia thành hai loại:
A.
B.

Nộp giấy xin phép đã ký nhưng không thỏa mãn yêu cầu về nghỉ học có phép như đã được định nghĩa trước đó; hoặc
Không nộp giấy xin phép có chữ ký của phụ huynh, người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành.
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1.

Phụ huynh hoặc học sinh sẽ nhận được thư cảnh cáo sau mỗi lần nghỉ học không phép. Thư thông báo sẽ bằng
Tiếng Anh hoặc ngôn ngữ chính của phụ huynh. Điểm số của học sinh sẽ không bị ảnh hưởng nếu không có hoạt
động cho điểm trong thời gian học sinh nghỉ học.

2.

Sau hai lần nghỉ học không phép trong bất kỳ tháng nào, sẽ có một buổi họp giữa phụ huynh, học sinh và hiệu
trưởng. Tại buổi họp này, hiệu trưởng, học sinh và phụ huynh cần cân nhắc:
a) Điều chỉnh chương trình của học sinh;
b) Cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa nhiều hơn; chuẩn bị cho học sinh làm việc với kinh nghiệm nghề cụ thể
hoặc cả hai;
c) Chuyển học sinh đến một trường khác;
d) Hỗ trợ học sinh nhận các dịch vụ bổ sung có thể loại bỏ hoặc cải thiện nguyên nhân dẫn đến nghỉ học;
hoặc,
e) Áp dụng các biện pháp xử lý được cho là phù hợp khác.
Học khu cần ký một thỏa thuận với học sinh và phụ huynh không muộn hơn lần nghỉ học không phép lần thứ năm
của học sinh để xác định các điều kiện đi học, giới thiệu học sinh đến ủy ban quản lý nghỉ học cộng đồng hoặc nộp
đơn yêu cầu và bản khai có tuyên thệ cho tòa án vị thành niên cáo buộc vi phạm RCW 28A.225.010.

3.

Nếu biện pháp trên không thể khắc phục được vấn đề về việc đi học, học sinh bị khai báo là nghỉ học thường xuyên.
Hiệu trưởng sẽ trao đổi với học sinh và phụ huynh và chỉ ra biện pháp xử lý có thể bao gồm đình chỉ học kỳ hiện tại
và đuổi học.
Không muộn hơn lần nghỉ học thứ bảy không phép trong bất cứ tháng nào trong suốt năm học hiện tại hoặc khi nghỉ
học không phép lần thứ mười trong năm học hiện tại, học khu cần nộp đơn yêu cầu và bản khai có tuyên thệ cho tòa
án vị thành niên cáo buộc phụ huynh, học sinh hoặc phụ huynh và học sinh vi phạm RCW 28A.225.010. Đơn yêu
cầu bao gồm thông báo bằng văn bản cho tòa án cáo buộc rằng:
a)

b)
c)

Học sinh đã nghỉ học không phép trong năm học hiện tại (phải nộp hồ sơ yêu cầu nếu học sinh nghỉ học
không phép bảy hay nhiều lần trong bất kỳ tháng nào trong năm học hiện tại hoặc nghỉ học không phép
mười ngày trở lên trong năm học hiện tại, nhưng có thể nộp đơn yêu cầu trước đó; ngoài ra, nghỉ học không
phép cộng dồn tại một trường học hoặc học khu khác cũng sẽ được tính cho tất cả các mục đích trong thủ
tục này);
Các biện pháp của học khu đã không thành công trong việc giảm đáng kể việc nghỉ học của học sinh; và
Cần sự can thiệp và giám sát của toà án để giúp học khu giảm số ngày học sinh nghỉ học. Ngoài ra, đơn
yêu cầu cần có tên, ngày tháng năm sinh, trường học, địa chỉ, giới tính, chủng tộc và dân tộc của học sinh;
và tên và địa chỉ của phụ huynh học sinh. Đơn yêu cầu phải bao gồm các dữ kiện cho thấy cáo buộc trong
đơn yêu cầu, phải yêu cầu sự trợ giúp theo đúng quy định, và phải mô tả những điều tòa án có thể ra lệnh.
Có thể gửi đơn yêu cầu bằng thư bảo đảm, yêu cầu trả lại phiếu biên nhận, nhưng nếu dịch vụ đó không
thành công, phải sử dụng dịch vụ cá nhân. Theo sự lựa chọn của học khu, nó có thể được đại diện bởi một
người không phải là luật sư tại các phiên điều trần liên quan đến đơn yêu cầu xử lý việc nghỉ học.

4.

Học sinh đã bị cho thôi học vì vi phạm quy tắc nghỉ học có thể nộp đơn yêu cầu giám đốc học khu khôi phục việc đi
học. Yêu cầu như vậy có thể được cho phép khi trình bày cam kết duy trì việc đi học thường xuyên một cách chắc
chắn và rõ ràng.

5.

Bất kỳ học sinh nào đưa ra bằng chứng giả mạo, có hoặc không có sự chấp thuận của phụ huynh, để được nghỉ học
có phép sẽ bị xử lý tương tự với biện pháp xử lý như khi không giả mạo xin phép.

6.

Học sinh sáu hoặc bảy tuổi đã đăng ký ghi danh tại học khu phải đi học và phụ huynh có trách nhiệm đảm bảo rằng
học sinh đi học. Phụ huynh muốn cho con rút tên theo học trước khi con được tám tuổi và không bị nộp đơn yêu cầu
xử lý việc nghỉ học, có thể rút tên học sinh khỏi trường. Khi học sinh sáu hoặc bảy tuổi nghỉ học không phép, học khu
cần làm những việc sau:
a)
b)

c)

d)

Thông báo cho phụ huynh bằng văn bản hoặc qua điện thoại sau một lần nghỉ học không phép trong bất kỳ
tháng nào.
Yêu cầu họp với phụ huynh, người giám hộ và trẻ để phân tích nguyên nhân của việc học sinh nghỉ học sau
hai lần nghỉ học không phép trong bất kỳ tháng nào (có thể thay thế bằng một buổi họp định kỳ giữa giáo
viên-phụ huynh được tổ chức trong vòng ba mươi ngày).
Thực hiện các biện pháp để loại bỏ hoặc giảm số ngày học sinh nghỉ học, bao gồm: điều chỉnh chương trình
học, trường học, khoá học; cung cấp hướng dẫn cá nhân hóa hoặc biện pháp khắc phục; gợi ý ghi danh
vào các trường hoặc chương trình thay thế; hoặc hỗ trợ để có các dịch vụ bổ sung.
Sau bảy lần nghỉ học không phép trong một tháng, hoặc mười lần trong một năm học, học khu cần nộp đơn
yêu cầu xử lý việc nghỉ học.

Tất cả các hình thức xử phạt đối với việc không tuân thủ các chính sách và thủ tục về việc đi học sẽ được thực hiện phù hợp với các
quy định của tiểu bang và học khu về biện pháp xử lý hoặc xử phạt. (Xem chính sách 3241.)

PHẦN XV: QUẤY RỐI, HĂM DỌA VÀ BẮT NẠT (Chính sách 3207)
Ban giám hiệu cam kết cung cấp môi trường học tập an toàn và văn minh không bị quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt cho tất cả học sinh,
nhân viên, phụ huynh/người giám hộ hợp pháp, tình nguyện viên và các thành viên cộng đồng. “Quấy rối, hăm dọa và bắt nạt” có
nghĩa là mọi thông điệp bằng văn bản hoặc hình ảnh có chủ ý — bao gồm những thông điệp và hình ảnh được truyền phát điện tử —
hành động hoặc lời nói, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở thông điệp, hình ảnh, hành động thể hiện động cơ phân biệt chủng tộc,
màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tính dục, kể cả biểu hiện hoặc bản dạng giới, tình trạng khuyết
tật thể chất hoặc tinh thần hay các đặc điểm phân biệt khác, khi một hành động:
A.
B.
C.
D.

Làm hại một học sinh về mặt thể chất hoặc phá hoại tài sản của học sinh;
Có ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến việc học tập của một học sinh;
Cực kỳ nghiêm trọng, ngoan cố, hoặc phổ biến tạo ra một môi trường giáo dục đe doạ hay hăm dọa; hoặc
Có ảnh hưởng làm gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động có trật tự của nhà trường.

Không bắt buộc là học sinh bị ảnh hưởng thực sự sở hữu một đặc điểm là cơ sở để quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt.
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"Các đặc điểm phân biệt khác" có thể bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở vẻ bề ngoài, quần áo hoặc trang phục khác, địa vị kinh tế
xã hội và cân nặng. "Hành động cố ý" là sự lựa chọn của cá nhân tham gia vào hành động hơn là tác động cuối cùng của (các) hành
động đó.
Hành vi/Biểu hiện
Quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt có thể có nhiều hình thức bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong, những lời đồn đại, đùa cợt, khêu
gợi, bình luận, bản vẽ, phim hoạt hình nhục mạ, chơi khăm, các cử chỉ, tấn công cơ thể, đe dọa hoặc các thông điệp hoặc hình ảnh có
thể truyền phát điện tử, hiện hữu, bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Chính sách này không có ý ngăn cấm việc trình bày quan điểm tôn
giáo, triết học, hoặc chính trị, miễn là việc trình bày này không làm ảnh hưởng gián đoạn nghiêm trọng đến môi trường giáo dục. Nhiều
hành vi chưa đến mức độ quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt vẫn có thể bị cấm bởi các chính sách của học khu khác hoặc các quy tắc của
trường, lớp học hoặc chương trình.
Đào tạo
Chính sách này là một phần trách nhiệm của học khu trong việc tạo ra và duy trì một cộng đồng học tập an toàn, văn minh, tôn trọng và
hòa nhập và sẽ được thực hiện cùng với việc đào tạo toàn diện cho nhân viên và tình nguyện viên.
Phòng ngừa
Học khu sẽ cung cấp cho học sinh các chiến lược phòng ngừa quấy rối, hăm dọa và bắt nạt. Trong nỗ lực đào tạo học sinh, học khu sẽ
tìm kiếm sự hợp tác với gia đình, cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan cộng đồng khác.
Can thiệp
Các can thiệp được thiết kế để khắc phục ảnh hưởng đối với (các) học sinh bị quấy rối, hăm dọa hay bắt nạt và những người bị ảnh
hưởng bởi vi phạm, để thay đổi hành vi của người vi phạm, và khôi phục lại một môi trường học tập tích cực. Học khu sẽ xem xét tần
suất các vụ việc, độ tuổi phát triển của học sinh, và mức độ nghiêm trọng của hành vi để xác định các chiến lược can thiệp. Các can
thiệp sẽ bao gồm tư vấn, xử lý khắc phục hành vi và kỷ luật, chuyển tiếp đến cơ quan thực thi luật pháp.
Trả thù/Cáo buộc sai
Nghiêm cấm việc trả thù và hành vi trả thù sẽ phải chịu biện pháp kỷ luật thích hợp. Việc đe dọa hoặc làm tổn hại đến người báo cáo
quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt là hành vi vi phạm chính sách này. Cố ý đưa ra cáo buộc sai về quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt cũng là
một hành vi vi phạm chính sách của học khu. Học sinh hoặc nhân viên sẽ không bị kỷ luật nếu báo cáo với thiện chí. Tuy nhiên, những
người bị phát hiện là cố ý báo cáo hoặc xác nhận những cáo buộc sai sẽ phải chịu biện pháp kỷ luật thích hợp.
Học sinh với Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hoặc Kế hoạch Mục 504
Nếu có những cáo buộc rằng một học sinh với Chương trình Giáo dục Cá nhân (Individual Education Plan, IEP) hoặc Kế hoạch Mục
504 là mục tiêu bị quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt, nhà trường sẽ họp với nhóm IEP hoặc nhóm 504 của học sinh để xác định xem liệu
vụ việc có ảnh hưởng đến khả năng học sinh nhận được chương trình giáo dục công lập miễn phí và phù hợp (FAPE) hay không.
Cuộc họp sẽ diễn ra bất kể việc quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt có dựa trên tình trạng khuyết tật của học sinh hay không. Trong cuộc
họp, nhóm sẽ đánh giá các vấn đề như thành tích học tập của học sinh, vấn đề hành vi, đi học chuyên cần, và tham gia các hoạt động
ngoại khóa. Nếu có quyết định rằng học sinh đó không nhận được FAPE do sự quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt, học khu sẽ cung cấp
tất cả các dịch vụ và hỗ trợ bổ sung cần thiết như tư vấn, giám sát và/hoặc đánh giá lại hoặc sửa đổi hồ sơ của học sinh có IEP hoặc
kế hoạch Mục 504, để bảo đảm học sinh đó nhận được FAPE.
Cán bộ Phụ trách Tuân thủ
Giám đốc học khu sẽ chỉ định một cán bộ phụ trách tuân thủ làm đầu mối liên lạc chính của học khu để tiếp nhận các bản sao của tất
cả các khiếu nại chính thức và không chính thức và đảm bảo thực thi chính sách. Tên và thông tin liên lạc của cán bộ phụ trách tuân
thủ sẽ được thông báo trong toàn học khu. Giám đốc học khu được ủy quyền để chỉ đạo việc thi hành các thủ tục giải quyết các vấn đề
của chính sách này.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (3207P)
A. Giới thiệu
Học Khu Tukwila nỗ lực cung cấp cho học sinh những điều kiện học tập tối ưu bằng cách duy trì một môi trường học tập nơi tất cả mọi
người được đối xử với sự tôn trọng và không ai bị tổn hại về thể chất hoặc tình cảm. Để đảm bảo sự tôn trọng và ngăn ngừa các tổn
hại, việc người khác quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt học sinh trong cộng đồng trường học, tại các sự kiện do nhà trường bảo trợ hoặc
khi các hành động đó tạo ra sự gián đoạn đáng kể cho quá trình giáo dục là hành vi vi phạm chính sách của học khu. Cộng đồng
trường học bao gồm tất cả học sinh, nhân viên nhà trường, thành viên ban giám hiệu nhà trường, nhà thầu, tình nguyện viên không
hưởng lương, gia đình, khách quen và khách ghé thăm khác. (Các) Học sinh sẽ không bị quấy rối vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ
tiên, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tính dục, bao gồm biểu hiện hoặc nhận dạng giới tính, tình trạng khuyết tật về thể
chất hoặc tinh thần hoặc các đặc điểm phân biệt khác.
Bất cứ nhân viên nhà trường nào quan sát, nghe thấy, hoặc chứng kiến hành vi quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt hay nhận được báo
cáo về những hành vi đó phải có biện pháp hành động kịp thời và thích hợp để dừng hành vị quấy rối và ngăn ngừa hành vi tiếp tục
xảy ra.
B. Định nghĩa
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Người gây rối - là một học sinh, nhân viên, hoặc một thành viên khác của cộng đồng nhà trường tham gia vào việc quấy rối, hăm dọa
hoặc bắt nạt học sinh.
Quấy rối, hăm dọa, hoặc bắt nạt - là một hành vi cố ý sử dụng phương tiện điện tử, bằng văn bản, bằng lời nói hoặc thể chất để:
•
•
•
•

Làm hại một học sinh về mặt thể chất hoặc phá hoại tài sản của học sinh.
Có ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến việc học tập của một học sinh.
Cực kỳ nghiêm trọng, ngoan cố, hoặc phổ biến tạo ra một môi trường giáo dục đe doạ hay hăm dọa.
Có ảnh hưởng làm gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động có trật tự của nhà trường.

Hành vi "ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến việc học tập của học sinh" sẽ được xác định bằng cách xem xét điểm số, đi học chuyên
cần, cử chỉ, tương tác với bạn bè, tham gia vào các hoạt động và các chỉ số khác của học sinh bị bắt nạt.
Hành vi có thể tăng đến mức quấy rối, hăm dọa, và bắt nạt có thể có nhiều hình thức, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong, những
lời nói xấu, đồn đại, đùa cợt, ám chỉ, bình luận nhục mạ, những hình vẽ, phim hoạt hình, chơi khăm, tẩy chay, tấn công hoặc đe dọa
tấn công thể chất, điệu bộ hoặc hành động liên quan đến một cá nhân hoặc một nhóm hoặc các thông điệp hay hình ảnh truyền qua
điện thoại, văn bản, lời nói hoặc thể chất. Không bắt buộc là học sinh bị bắt nạt thực sự sở hữu một đặc điểm là cơ sở để quấy rối,
hăm dọa hoặc bắt nạt.
Biểu mẫu Báo cáo vụ việc - có thể được học sinh, gia đình hoặc nhân viên sử dụng để báo cáo các vụ việc quấy rối, hăm dọa hoặc bắt
nạt. Biểu mẫu có trên Trang Web của Trung tâm An toàn Học đường (School Safety Center) thuộc Văn phòng Giám đốc Học khu về
Giảng dạy Công lập (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI):
http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.aspx
Trả thù - khi người gây rối quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt một học sinh đã báo cáo những vụ việc hoặc việc bắt nạt.
Nhân viên - bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong, các nhà giáo dục, giám thị, cố vấn, y tá trường học, nhân viên dịch vụ ăn uống,
người chăm sóc, nhân viên bảo trì, tài xế xe buýt/nhân viên điều hành vận chuyển, huấn luyện viên thể thao, tư vấn viên cho các hoạt
động ngoại khóa, nhân viên làm việc theo giờ, tình nguyện viên, nhà giáo dục Para, hoặc thầy thuốc tư vấn/nhà thầu.
Học sinh Bị Bắt nạt - là học sinh bị quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt.
C. Mối Liên hệ với Các Luật Khác
Thủ tục này chỉ áp dụng cho RCW 28A.300.285 – Quấy rối, Hăm dọa và Bắt nạt. Có các luật và thủ tục khác để giải quyết những vấn
đề liên quan như quấy rối tình dục hoặc phân biệt đối xử.
Ít nhất bốn (4) đạo luật của Washington có thể áp dụng đối với quấy rối hoặc phân biệt đối xử:
•
RCW 28A.300.285 – 12 Giáo dục—Quấy rối, Hăm dọa và Bắt nạt
•
RCW 28A.640.020 – Quấy rối Tình dục
•
RCW 28A.642 – Cấm Phân biệt Đối xử tại Các Trường Công lập
•
RCW 49.60.010 – Đạo luật Chống lại Phân biệt Đối xử
Học khu sẽ đảm bảo tuân thủ tất cả các đạo luật của tiểu bang về quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt. Không có mục nào trong thủ tục này
ngăn cản học sinh, phụ huynh/người giám hộ, trường học hoặc học khu tiến hành các biện pháp chỉnh đốn hành vi quấy rối hoặc phân
biệt đối xử dựa trên giới tính hoặc tư cách thành viên của một tầng lớp được bảo vệ hợp pháp theo luật địa phương, tiểu bang hoặc
liên bang.
D. Phòng ngừa
1. Phổ biến
Tại mỗi trường và trên trang web của Học khu, Học khu sẽ công bố các thông tin về báo cáo quấy rối, hăm dọa và bắt nạt; tên
và thông tin liên lạc để báo cáo cho giám thị nhà trường; và tên và thông tin liên lạc của cán bộ phụ trách tuân thủ của Học
khu. Chính sách và thủ tục của Học khu sẽ có ở mỗi trường bằng ngôn ngữ mà các gia đình có thể hiểu được.
Hàng năm, Giám đốc học khu sẽ đảm bảo cung cấp bản tóm lược chính sách và thủ tục trong sổ tay học sinh, nhân viên, tình
nguyện viên, và phụ huynh, và các bản tóm lược này có tại các văn phòng và/hoặc hành lang của trường và Học khu, hoặc
được đăng trên trang web của Học khu.
Việc phát bổ sung các chính sách và thủ tục phải tuân theo các yêu cầu của Bộ luật Hành chính Washington 392-400-226.
2.

Giáo dục
Hàng năm, học sinh sẽ nhận được thông tin phù hợp với lứa tuổi về việc nhận thức và phòng ngừa quấy rối, hăm dọa hoặc
bắt nạt tại các buổi định hướng cho học sinh và vào các dịp thích hợp khác. Thông tin sẽ có bản sao của Biểu mẫu Báo cáo
Vụ việc hoặc đường dẫn tới biểu mẫu trên trang web.

3.

Đào tạo
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Nhân viên sẽ được đào tạo hàng năm về chính sách và thủ tục của học khu, bao gồm vai trò và trách nhiệm của nhân viên,
cách giám sát các khu vực chung và sử dụng Biểu mẫu Báo cáo Vụ việc của Học khu.

4.

Chiến lược Phòng ngừa
Học khu sẽ thực hiện một loạt các chiến lược phòng ngừa bao gồm phương pháp tiếp cận cấp độ cá nhân, lớp học, trường
học và Học khu. Bất cứ khi nào có thể, Học khu sẽ tiến hành các chương trình phòng ngừa dựa trên bằng chứng nhằm nâng
cao năng lực xã hội, cải thiện môi trường học đường, và giảm bớt sự quấy rối, hăm dọa và bắt nạt tại trường học.

E. Cán bộ Phụ trách Tuân thủ
Cán bộ phụ trách tuân thủ của Học khu sẽ:
•
Là đầu mối liên lạc chính của Học khu về quấy rối, hăm dọa và bắt nạt.
•
Hỗ trợ và trợ giúp hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền giải quyết khiếu nại.
•
Nhận bản sao của tất cả Biểu mẫu Báo cáo Vụ việc, Biểu mẫu Giới thiệu kỷ luật, và thư gửi cho phụ huynh thông báo kết quả
điều tra.
•
Làm quen với việc sử dụng hệ thống thông tin học sinh. Cán bộ phụ trách tuân thủ có thể sử dụng thông tin này để xác định
loại hành vi và các phạm vi quan ngại.
•
Đảm bảo việc thi hành chính sách và thủ tục bằng cách giám sát các quy trình điều tra, bao gồm đảm bảo rằng các cuộc điều
tra diễn ra nhanh chóng, công tâm và toàn diện.
•
Đánh giá nhu cầu đào tạo của nhân viên và học sinh để đảm bảo thực hiện thành công trên toàn học khu và đảm bảo nhân
viên được đào tạo vào mùa thu hàng năm.
•
Thông báo cho Trung tâm An toàn Trường học OSPI các cập nhật hoặc thay đổi trong chính sách hoặc thủ tục hàng năm.
Trong trường hợp, bất chấp những nỗ lực của nhà trường, học sinh bị bắt nạt vẫn bị quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt, đe dọa đến sức
khoẻ và sự an toàn của học sinh, cán bộ phụ trách tuân thủ sẽ sắp xếp một cuộc họp giữa nhân viên Học khu và phụ huynh/người
giám hộ của học sinh để lập một kế hoạch bảo vệ an toàn cho học sinh. Mẫu kế hoạch bảo vệ an toàn cho học sinh có trên trang web
của OSPI: http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/default.aspx
F. Can thiệp của Nhân viên
Tất cả các nhân viên cần can thiệp khi chứng kiến hoặc nhận được báo cáo về quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt. Các vụ việc nhỏ mà
nhân viên có thể giải quyết ngay lập tức, hoặc các vụ việc chưa đến mức quấy rối, hăm dọa, hoặc bắt nạt, có thể không cần phải thực
hiện thêm thủ tục này.
G. Điền Biểu mẫu Báo cáo Vụ việc
Bất kỳ học sinh nào cho rằng mình bị quấy rối, hăm dọa hay bắt nạt liên tục, nghiêm trọng hoặc không được giải quyết, hay bất kỳ
người nào khác trong cộng đồng trường học quan sát hoặc nhận được thông báo rằng học sinh đã là hoặc có thể là mục tiêu quấy rối,
hăm dọa hoặc bắt nạt liên tục, nghiêm trọng hoặc không được giải quyết, có thể báo cáo vụ việc bằng lời nói hoặc bằng văn bản cho
bất kỳ nhân viên nào.
H. Giải quyết Việc Bắt nạt - Báo cáo
Bước 1: Điền Biểu mẫu Báo cáo Vụ việc
Để bảo vệ học sinh bị bắt nạt không bị trả thù, học sinh không cần tiết lộ thông tin nhận dạng của mình trong Biểu mẫu Báo
cáo Vụ việc. Biểu mẫu có thể ẩn danh, bảo mật, hoặc học sinh có thể chọn tiết lộ thông tin nhận dạng của mình (không bảo
mật).
Tình trạng của Người Báo cáo:
a. Ẩn danh
Các cá nhân có thể điền báo cáo mà không cần tiết lộ thông tin nhận dạng của mình. Người bị cáo buộc gây rối sẽ
không phải chịu biện pháp kỷ luật chỉ dựa trên một báo cáo ẩn danh. Các trường học có thể lập hòm thư khiếu nại
hoặc phát triển các phương pháp khác để nhận báo cáo ẩn danh, không có chữ ký. Các phản hồi với một báo cáo ẩn
danh có thể bao gồm việc tăng cường giám sát các vị trí cụ thể vào những thời điểm nhất định trong ngày hoặc tăng
cường giám sát học sinh hoặc nhân viên cụ thể. (Ví dụ: Biểu mẫu Báo cáo Vụ việc không có chữ ký đặt trên bàn giáo
viên có thể dẫn tới việc tăng cường giám sát phòng để đồ nam vào tiết 5).
b. Bảo mật
Các cá nhân có thể yêu cầu giữ bí mật thông tin nhận dạng của họ với học sinh bị cáo buộc và các học sinh khác.
Tương tự như báo cáo ẩn danh, người bị cáo buộc gây rối sẽ không phải chịu biện pháp kỷ luật chỉ dựa trên một báo
cáo bảo mật. (Ví dụ: một học sinh báo cáo với giám sát khu vực vui chơi về việc một bạn cùng lớp bị bắt nạt nhưng
yêu cầu không cho người khác biết thông tin về người báo cáo vụ việc. Giám sát nói: "Thầy/Cô sẽ không thể xử phạt
người bắt nạt trừ khi em hoặc ai đó nhìn thấy hành vi bắt nạt sẵn sàng cho thầy/cô sử dụng tên của các em, nhưng
thầy/cô có thể bắt đầu quan sát gần sân bóng rổ nếu việc này có ích.")
c. Không bảo mật
Các cá nhân có thể đồng ý nộp báo cáo không bảo mật. Người khiếu nại đồng ý không cần bảo mật khiếu nại sẽ
được thông báo rằng các yêu cầu theo trình tự đảm bảo đúng thủ tục có thể yêu cầu Học khu tiết lộ tất cả các thông
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tin có liên quan đến khiếu nại cho bất kỳ cá nhân nào liên quan đến vụ việc, nhưng thông tin sẽ vẫn chỉ được giới
hạn cho những người có nhu cầu phải biết, cả trong và sau khi điều tra. Tuy nhiên, Học khu sẽ thực hiện đầy đủ các
điều khoản chống trả thù trong chính sách và thủ tục để bảo vệ người khiếu nại và nhân chứng.
Bước 2: Nhận Biểu mẫu Báo cáo Vụ việc
Tất cả các nhân viên có trách nhiệm nhận các báo cáo bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Bất kỳ khi nào có thể, nhân viên đầu
tiên nhận được báo cáo bằng lời nói hoặc bằng văn bản về hành vi quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt cần cố gắng giải quyết vụ
việc ngay. Nếu vụ việc được giải quyết với sự đồng ý của các bên liên quan, hoặc nếu vụ việc chưa đến mức quấy rối, hăm
dọa hoặc bắt nạt, có thể không cần phải thực hiện thêm biện pháp nào theo thủ tục này.
Tất cả các báo cáo về hành vi quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt liên tục, nghiêm trọng hoặc không được giải quyết sẽ
được lưu trong Biểu mẫu Báo cáo Vụ việc của Học khu và được nộp cho hiệu trưởng hoặc người được ủy nhiệm,
trừ khi người được ủy nhiệm là đối tượng của khiếu nại.
Bước 3: Điều tra Hành vi Quấy rối, Hăm dọa hoặc Bắt nạt Liên tục, Nghiêm trọng hoặc Không Được Giải quyết
Tất cả các báo cáo về hành vi quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt liên tục, nghiêm trọng hoặc không được giải quyết sẽ được
điều tra hợp lý kịp thời. Bất kỳ học sinh nào cũng có thể có người trưởng thành tin cậy cùng trải qua quá trình báo cáo và điều
tra.
a)

Khi nhận được Biểu mẫu Báo cáo Vụ việc cáo buộc hành vi quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt liên tục, nghiêm trọng hoặc
không được giải quyết, người được ủy nhiệm của nhà trường hoặc học khu sẽ bắt đầu tiến hành điều tra. Nếu người
khiếu nại có thương tích rõ ràng và trực tiếp, Học khu sẽ liên hệ ngay với cơ quan thực thi pháp luật và thông báo cho
phụ huynh/người giám hộ.

b)

Trong quá trình điều tra, Học khu sẽ có những biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng không có vụ việc nào khác về quấy rối,
hăm dọa hoặc bắt nạt xảy ra giữa người khiếu nại và người bị cáo buộc gây rối. Nếu cần, Học khu sẽ thực hiện kế hoạch
bảo vệ an toàn cho (các) học sinh liên quan.

c)

Kế hoạch này có thể bao gồm việc đổi chỗ cho người khiếu nại và/hoặc người bị cáo buộc gây rối trong lớp, vào giờ ăn
trưa, hoặc trên xe buýt; chỉ định một nhân viên đảm bảo an toàn cho người khiếu nại; thay đổi lịch trình và khả năng tiếp
cận với người khiếu nại của người bị cáo buộc gây rối, và các biện pháp khác.

d)

Trong vòng hai (2) ngày học sau khi nhận được Biểu mẫu Báo cáo Vụ việc, người được ủy nhiệm của nhà trường sẽ
thông báo cho gia đình của các học sinh liên quan rằng nhà trường đã nhận được đơn khiếu nại và hướng dẫn gia đình
xem chính sách và thủ tục của Học khu về quấy rối, hăm dọa và bắt nạt.

e)

Trong những trường hợp hiếm gặp, khi có sự tư vấn khác với học sinh và nhân viên thích hợp (như chuyên viên tâm lý
học, cố vấn hoặc nhân viên xã hội), Học khu có bằng chứng rằng việc để phụ huynh/người giám hộ của học sinh khiếu
nại hoặc người bị cáo buộc gây rối tham gia vào việc điều tra sẽ đe doạ đến sức khoẻ và sự an toàn của các em học sinh
đó, ban đầu, Học khu có thể không được liên lạc với phụ huynh/người giám hộ trong việc điều tra quấy rối, hăm dọa và
bắt nạt. Nếu nhân viên chuyên trách của nhà trường nghi ngờ rằng học sinh bị lạm dụng và bỏ bê, nhân viên đó phải tuân
theo chính sách của Học khu để báo cáo những trường hợp nghi ngờ tới Các Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (Child Protective
Services).

f)

Việc điều tra cần bao gồm tối thiểu:
•
Một buổi trao đổi với người khiếu nại.
•
Một buổi trao đổi với người bị cáo buộc gây rối.
•
Xem lại bất kỳ khiếu nại nào trước đây có liên quan đến người khiếu nại hoặc người bị cáo buộc gây rối.
•
Trao đổi với các học sinh hoặc nhân viên khác, những người có thể có thông tin về vụ việc bị cáo buộc.

g)

Hiệu trưởng hoặc người được ủy nhiệm có thể quyết định các bước khác phải thực hiện trước khi hoàn tất việc điều tra.

h)

Việc điều tra sẽ được hoàn tất sớm nhất có thể, nhưng thông thường không chậm hơn năm (5) ngày học kể từ ngày có
khiếu nại hoặc báo cáo đầu tiên. Nếu cần thêm thời gian để hoàn tất việc điều tra, Học khu sẽ thông báo các thông tin
cập nhật hàng tuần cho phụ huynh/người giám hộ và/hoặc học sinh.

i)

Không muộn hơn hai (2) ngày sau ngày học khu hoàn tất việc điều tra và nộp cho cán bộ phụ trách tuân thủ, hiệu trưởng
hoặc người được ủy nhiệm cần trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản cho phụ huynh/người giám hộ của người khiếu nại và
người bị cáo buộc gây rối về:
•
Kết quả của việc điều tra.
•
Cáo buộc có chính xác hay không.
•
Có hành vi vi phạm chính sách hay không.
•
Quy trình nộp đơn kháng nghị nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả.

Vì yêu cầu của pháp luật liên quan đến bảo mật hồ sơ học sinh, hiệu trưởng hoặc người được ủy nhiệm có thể không được
báo cáo thông tin cụ thể cho phụ huynh/người giám hộ của học sinh bị bắt nạt về bất kỳ biện pháp kỷ luật nào được thực hiện
trừ khi nó liên quan đến một chỉ thị mà học sinh đó phải biết để báo cáo vi phạm.
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Nếu Học khu liên lạc với phụ huynh/người giám hộ qua thư, lá thư sẽ được gửi đến phụ huynh/người giám hộ của người
khiếu nại và người bị cáo buộc gây rối qua dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ với yêu cầu gửi lại biên nhận, trừ khi sau khi tư vấn
khác với học sinh và nhân viên thích hợp (như chuyên viên tâm lý học, cố vấn hoặc nhân viên xã hội), xác định được rằng
việc để gia đình học sinh khiếu nại hoặc học sinh bị cáo buộc gây rối tham gia có thể gây nguy hiểm cho các học sinh liên
quan. Nếu nhân viên chuyên trách của nhà trường nghi ngờ rằng học sinh bị ngược đãi và bỏ bê, là người báo cáo bắt buộc,
nhân viên đó phải tuân theo chính sách của Học khu để báo cáo những trường hợp nghi ngờ tới Các Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em
(Child Protective Services).
Nếu không thể giải quyết vụ việc ở cấp độ nhà trường, hiệu trưởng hoặc người được ủy nhiệm cần yêu cầu Học khu hỗ trợ.
Bước 4: Biện pháp Xử lý dành cho Học sinh gây rối
Sau khi hoàn tất việc điều tra, người được ủy nhiệm của nhà trường hoặc học khu sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp xử lý nào
cần thiết. Các biện pháp xử lý sẽ được thực hiện nhanh nhất có thể, nhưng không muộn hơn năm (5) ngày học sau khi đã liên
lạc với gia đình hoặc người giám hộ về kết quả điều tra. Các biện pháp xử lý liên quan đến kỷ luật học sinh sẽ được thi hành
theo Chính sách 3241-Quản lý Lớp học, Biện pháp Xử lý hoặc Xử phạt. Nếu học sinh bị cáo buộc gây rối kháng nghị việc thi
hành kỷ luật, do những cân nhắc quy trình hợp pháp hoặc án lệnh hợp pháp, Học khu có thể không được thi hành biện pháp
kỷ luật cho đến khi kết thúc quá trình kháng nghị.
Nếu trong cuộc điều tra, hiệu trưởng hoặc người được ủy nhiệm của hiệu trưởng phát hiện ra rằng một học sinh cố ý đưa ra
cáo buộc hoặc quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt sai, học sinh đó có thể phải chịu các biện pháp xử lý, kể cả kỷ luật.
Bước 5: Quyền Kháng nghị của Học sinh Bị Bắt nạt
Nếu người khiếu nại hoặc phụ huynh/người giám hộ không hài lòng với kết quả điều tra, họ có thể kháng nghị lên Giám đốc
học khu hoặc người được ủy nhiệm bằng cách nộp thông báo kháng nghị bằng văn bản trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày
nhận được quyết định bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Giám đốc học khu hoặc người được ủy nhiệm sẽ xem xét bản báo cáo
điều tra và đưa ra quyết định bằng văn bản theo nội dung khiếu nại trong vòng năm (5) ngày học kể từ ngày nhận được thông
báo kháng nghị.
Nếu học sinh bị bắt nạt vẫn không hài lòng sau khi kháng cáo lần đầu tiên với Giám đốc học khu, học sinh có thể kháng cáo
với Ban Giám hiệu bằng cách nộp thông báo kháng nghị cho Thư ký Ban Giám hiệu vào hoặc trước ngày học thứ năm (5) sau
ngày người khiếu nại nhận được quyết định bằng văn bản của Giám đốc học khu.
Kháng nghị trước Ban Giám hiệu hoặc hội đồng kháng nghị kỷ luật phải được nhận trong hoặc trước ngày học thứ mười (10)
sau khi nộp thông báo kháng cáo bằng văn bản lên bên giám hiệu. Ban Giám hiệu hoặc hội đồng kháng nghị kỷ luật sẽ xem
xét hồ sơ và đưa ra quyết định bằng văn bản theo nội dung kháng nghị vào hoặc trước ngày học thứ năm (5) sau khi phiên
điều trần kết thúc và sẽ gửi một bản sao cho tất cả các bên liên quan. Quyết định của Ban giám hiệu hoặc hội đồng sẽ là
quyết định cuối cùng của Học khu.
Bước 6: Biện pháp Xử lý/Kỷ luật
Học khu sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục kịp thời và công bằng trong phạm vi quyền hạn của mình đối với các phát hiện
về quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi, các biện pháp xử lý có thể bao gồm tư vấn,
giáo dục, kỷ luật và/hoặc chuyển tiếp cho cơ quan thực thi pháp luật.
Các biện pháp xử lý dành cho học sinh có hành vi quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt sẽ thay đổi và phân cấp theo tính chất của
hành vi, độ tuổi phát triển của học sinh hoặc lịch sử hành vi có vấn đề và thành tích của học sinh. Các biện pháp xử lý liên
quan đến kỷ luật học sinh sẽ được thi hành theo Chính sách 3241-Quản lý Lớp học, Biện pháp Xử lý hoặc Xử phạt.
Nếu hành vi mang tính chất rộng rãi hoặc liên quan đến các nhóm học sinh hay những người xung quanh, Học khu cần xem
xét việc đào tạo toàn trường hoặc các hoạt động khác để giải quyết vụ việc.
Nếu phát hiện ra nhân viên vi phạm chính sách và thủ tục này, các học khu có thể áp dụng biện pháp kỷ luật lao động, kể cả
chấm dứt hợp đồng. Nếu một nhà giáo dục có chứng nhận bị phát hiện đã vi phạm WAC 181-87, thường được gọi là Quy tắc
Ứng xử Dành cho Các Nhà Giáo dục Chuyên nghiệp (Code of Conduct for Professional educators), Văn phòng Thực hành
Chuyên nghiệp (Office of Professional Practices) của OSPI có thể đề xuất biện pháp kỷ luật, lên tới và bao gồm việc thu hồi
giấy chứng nhận. Nhà thầu vi phạm chính sách này có thể mất hợp đồng.
Bước 7: Hỗ trợ Học sinh Bị Bắt nạt
Những học sinh được xác nhận là bị quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt sẽ nhận được các dịch vụ hỗ trợ thích hợp có sẵn của
học khu, và các ảnh hưởng bất lợi từ việc quấy rối sẽ được giải quyết và khắc phục nếu thích hợp.
I. Cô lập/Trả thù
Không nhân viên, học sinh, hay tình nguyện viên nào được tham gia vào hành động trả thù hoặc trả đũa học sinh bị bắt nạt, nhân
chứng hoặc người đưa ra thông tin về hành vi quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt. Nghiêm cấm việc trả thù và hành vi trả thù sẽ phải chịu
biện pháp kỷ luật thích hợp.
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J. Các Nguồn Lực Hỗ trợ Khác
Học sinh và gia đình nên sử dụng các thủ tục khiếu nại và kháng nghị của Học khu làm phản ứng đầu tiên đối với cáo buộc quấy rối,
hăm dọa và bắt nạt. Tuy nhiên, không có mục nào trong thủ tục này ngăn cản học sinh, phụ huynh/người giám hộ, trường học hoặc
học khu tiến hành các biện pháp chỉnh đốn hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối dựa trên tư cách thành viên của một tầng lớp được
bảo vệ hợp pháp theo luật địa phương, tiểu bang hoặc liên bang.
Cũng có thể gửi báo cáo khiếu nại hành vi quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt cho các cơ quan tiểu bang và liên bang sau đây:
•
Văn phòng về Dân quyền và Bình đẳng của OSPI (OSPI Equity and Civil Rights Office): 360.725.6162, equity@k12.wa.us,
www.k12.wa.us/Equity/default.aspx
•
Ủy ban Nhân quyền Tiểu bang Washington (Washington State Human Rights Commission): 1.800.233.3247,
www.hum.wa.gov/index.html
•
Văn phòng về Dân quyền (Office for Civil Rights), Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education), Khu vực IX (Region
IX): 206.607.1600, OCR.Seattle@ed.gov, www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
•
Dịch vụ Quan hệ Cộng đồng của Bộ Tư pháp (Department of Justice Community Relations Service): 1.877.292.3804,
www.justice.gov/crt/
•
Văn phòng Thanh tra Giáo dục (Office of the Education Ombudsman): 1.866.297.2597, OEOinfo@gov.wa.gov
•
Trung tâm An toàn của OSPI (OSPI Safety Center): 360.725.6044,
http://www.k12.wa.us/SafetyCenter/BullyingHarassment/default.
K. Các Chính sách và Thủ tục Khác của Học khu
Không có mục nào trong chính sách hoặc thủ tục này nhằm mục đích ngăn cấm biện pháp kỷ luật hoặc xử lý những hành vi chưa đến
mức quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt theo quy định ở đây, nhưng những biện pháp này bị hoặc có thể bị các quy tắc của trường hoặc
học khu khác cấm.

PHẦN XVI: QUẤY RỐI TÌNH DỤC (Thủ tục 3205 và Thủ tục 3205P)
Học sinh và nhân viên được bảo vệ không bị bất kỳ ai quấy rối tình dục trong bất cứ chương trình học tập hay hoạt động nào của
trường, bao gồm trong khuôn viên trường, trên xe buýt hoặc ngoài trường khi tham gia hoạt động do trường bảo trợ.
Quấy rối tình dục là những hành vi hoặc giao tiếp có tính chất tình dục không được hoan nghênh khi:
• Một học sinh hoặc nhân viên cho rằng họ phải tuân theo những hành vi tình dục hoặc giao tiếp có tính chất tình dục không
được hoan nghênh để đạt được điều gì đó như điểm số, thăng chức, vị trí trong đội thể thao, hoặc bất kỳ quyết định về giáo
dục hay việc làm, hoặc
• Hành vi làm ảnh hưởng đáng kể đến thành tích học tập của học sinh, hoặc tạo ra môi trường giáo dục hoặc làm việc hăm
dọa hay thù địch.
Ví dụ về Quấy rối Tình dục:
• Tạo áp lực cho một người để đạt được các yêu cầu về tình dục
• Đụng chạm có tính chất tình dục không được hoan nghênh
• Hình viết vẽ có tính chất tình dục
• Phát tán các văn bản, email hoặc hình ảnh ám chỉ tình dục
• Đưa ra những lời đùa cợt, đồn đại hoặc bình luận gợi ý tình dục
• Bạo lực thể chất, bao gồm hiếp dâm và tấn công tình dục
Quý vị và các em có thể báo cáo hành vi quấy rối tình dục cho bất kỳ nhân viên nhà trường nào hoặc Cán bộ Phụ trách Tiêu đề IX của
học khu. Quý vị và các em cũng có quyền nộp đơn khiếu nại (xem dưới đây). Để có bản sao của chính sách và thủ tục về quấy rối tình
dục của học khu, hãy liên hệ với văn phòng nhà trường hoặc học khu, hoặc xem trực tuyến tại đây:
http://www.tukwila.wednet.edu/UserFiles/File/Board_Policies/5011%20- %20Sexual%20Harassment.pdf

PHẦN XVII: KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ (Thủ tục 3210 và Thủ tục 3210P)
Học khu sẽ cung cấp cơ hội học tập và đối xử bình đẳng cho tất cả học sinh ở tất cả các khía cạnh của chương trình học tập và hoạt
động mà không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng cựu chiến
binh đã xuất ngũ hoặc tình trạng quân đội, giới tính, khuynh hướng tính dục, biểu hiện hoặc bản dạng giới), tình trạng hôn nhân, tình
trạng khuyết tật cảm giác, tinh thần hay thể chất hoặc việc người khuyết tật sử dụng chó dẫn đường được huấn luyện hoặc động vật
hỗ trợ. Học khu sẽ cung cấp sự tiếp cận bình đẳng với các cơ sở học đường cho tất cả các nhóm thanh thiếu niên bên ngoài, bao gồm
các nhóm thanh thiếu niên được chỉ định liệt kê trong Tiêu đề 36 của Bộ luật Hoa Kỳ như là một tổ chức yêu nước. Học khu cam kết
cung cấp môi trường giáo dục tích cực và hiệu quả, không có phân biệt đối xử, kể cả quấy rối tình dục. Cam kết này áp dụng cho tất
cả các học sinh tham gia các chương trình hoặc hoạt động hàn lâm, giáo dục, ngoại khóa, thể thao và các chương trình hoặc hoạt
động khác của trường, bất kể chương trình hoặc hoạt động đó diễn ra trong cơ sở của nhà trường, trên phương tiện của nhà trường
hoặc tại lớp học hay khóa đào tạo của trường được tổ chức ở nơi khác. Các chương trình của học khu sẽ không có quấy rối tình dục.
Hành vi nghiêm trọng, liên tục và ngoan cố chống lại bất kỳ học sinh nào dựa trên một trong các yếu tố liệt kê ở trên làm hạn chế hoặc
ngăn cản khả năng tham gia hoặc hưởng lợi của học sinh từ các dịch vụ, chương trình giáo dục hoặc bất kỳ hoạt động nào của học
khu sẽ không được dung thứ. Khi một nhân viên của học khu biết hoặc nên biết rằng có hoặc đã có hành vi quấy rối phân biệt đối xử,
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học khu sẽ tiến hành các bước nhanh chóng và hiệu quả hợp lý để chấm dứt hành vi quấy rối, ngăn chặn việc tái phạm và khắc phục
hậu quả của hành vi đó.
Tuyên bố không phân biệt đối xử của học khu sẽ có trong tất cả các thông báo bằng văn bản, thông báo, tài liệu tuyển dụng, đơn xin
việc làm và các ấn phẩm khác có sẵn cho tất cả học sinh, phụ huynh hoặc nhân viên. Tuyên bố này bao gồm: 1) thông báo rằng học
khu sẽ không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hay hoạt động nào dựa trên bất kỳ yếu tố nào được liệt kê ở trên; 2) tên và
thông tin liên lạc của cán bộ phụ trách tuân thủ của học khu được chỉ định để đảm bảo chính sách này được tuân thủ; và 3) tên và
thông tin liên lạc của các cán bộ phụ trách tuân thủ Mục 504 và Tiêu đề IX của học khu.
Hàng năm, học khu sẽ công bố thông báo hợp lý để học sinh, phụ huynh/người giám hộ của học sinh (bằng ngôn ngữ mà họ có thể
hiểu được, có thể cần trợ giúp về ngôn ngữ) và nhân viên biết thủ tục khiếu nại của học khu về việc phân biệt đối xử.
Giám đốc học khu sẽ chỉ định một nhân viên làm cán bộ phụ trách tuân thủ cho chính sách này. Cán bộ phụ trách tuân thủ sẽ có trách
nhiệm điều tra bất kỳ khiếu nại nào về phân biệt đối xử được thông báo cho học khu.
Học khu sẽ cung cấp hoặc đào tạo cho các giám thị và nhân viên có chứng nhận và nhân viên lớp học về trách nhiệm của họ để nâng
cao nhận thức và xóa bỏ thành kiến dựa trên các yếu tố được xác định trong chính sách này.
Không phân biệt đối xử (Thủ tục 3210P)
Học sinh và/hoặc phụ huynh, nhân viên hoặc các cá nhân thay mặt học sinh của học khu hội đủ điều kiện tham gia vào thủ tục khiếu
nại. Thủ tục khiếu nại này được thiết kế để đảm bảo rằng việc giải quyết các vi phạm thực hoặc cáo buộc sẽ được hướng tới một giải
pháp phù hợp mà người khiếu nại, đội ngũ quản lý và ban giám hiệu hài lòng. Thủ tục khiếu nại này phải được áp dụng cho các điều
kiện chung của chính sách không phân biệt đối xử (Chính sách Số 3210) và cụ thể hơn đối với các chính sách liên quan hướng dẫn và
tư vấn (Chính sách Số 2140), chương trình cùng chương trình giảng dạy (Chính sách Số 2150) và tài liệu hướng dẫn và phát triển
chương trình giảng dạy (Chính sách Số 2020). Như được sử dụng trong thủ tục này,
"Khiếu nại" có nghĩa là một phàn nàn đã được một người khiếu nại (học sinh, nhân viên, phụ huynh hoặc người giám hộ) đệ
trình liên quan đến những cáo buộc vi phạm bất kỳ luật chống phân biệt đối xử nào bao gồm các quy định của Tiêu Đề IX và
Bộ Luật Hành chính Washington (Washington Administrative Code, WAC) 392-190 hoặc Mục 504 của Đạo luật Khôi phục
(Rehabilitation Act) năm 1973, hoặc Tiêu Đề VII của Đạo luật Quyền Công dân (Civil Rights Act) năm 1964.
Khiếu nại có nghĩa là cáo buộc các hành vi, điều kiện hoặc hoàn cảnh cụ thể vi phạm luật chống phân biệt đối xử. Bị đơn có
nghĩa là người bị cáo buộc có trách nhiệm hoặc người có thể chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm bị cáo buộc trong khiếu nại.
Mục đích chính của thủ tục này là để đảm bảo một giải pháp công bằng cho một khiếu nại chính đáng. Để đạt được điều này, cần tiến
hành các bước cụ thể:
Cấp độ 1: Điều tra Chính thức
Trước khi nộp đơn khiếu nại chính thức, người khiếu nại hoặc cán bộ hành động khẳng định có thể yêu cầu một cuộc họp với bị đơn bị
cáo buộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp về hành vi vi phạm và/hoặc cá nhân có người giám sát trực tiếp liên quan đến khiếu nại.
Những người này cần thực hiện những nỗ lực hợp lý để gặp bất kỳ học sinh, hoặc đại diện học sinh, và cán bộ phụ trách Tiêu đề IX để
thảo luận về các vấn đề mà học sinh, hoặc đại diện của học sinh có thể muốn họ biết rõ. Cuộc họp như vậy sẽ tùy thuộc vào người
khiếu nại. Nếu không thể giải quyết vấn đề này tại cuộc họp, người khiếu nại có thể nộp khiếu nại bằng văn bản cho cán bộ phụ trách
Tiêu đề IX.
Bên khiếu nại phải ký đơn khiếu nại và nêu rõ các hành vi, điều kiện hoặc tình huống cụ thể bị cáo buộc là vi phạm. Sau khi nhận
được đơn khiếu nại, cán bộ phục trách tuân thủ sẽ cung cấp cho người khiếu nại bản sao thủ tục này. Cán bộ phụ trách tuân thủ sẽ
điều tra hành vi cáo buộc trong vòng 30 ngày theo lịch. Học khu và người khiếu nại có thể thỏa thuận giải quyết khiếu nại thay cho
việc điều tra. Cán bộ cần nộp cho giám đốc học khu một báo cáo đầy đủ về khiếu nại và kết quả điều tra.
Cán bộ sẽ điều tra các cáo buộc được đưa ra trong vòng 30 ngày dương lịch kể từ ngày nộp đơn cáo buộc. Cán bộ cần nộp cho giám
đốc học khu một báo cáo đầy đủ về khiếu nại và kết quả điều tra. Giám đốc học khu cần trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại sớm
nhất có thể, nhưng không được chậm hơn 30 ngày sau khi nhận được đơn khiếu nại bằng văn bản. Giám đốc học khu cần nêu rõ rằng
học khu:

a

Học khu bác bỏ các cáo buộc trong đơn khiếu nại mà học khu nhận được; hoặc

b

Học khu sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để xử lý loại bỏ các hành động, điều kiện hoặc tình huống như vậy.

Các biện pháp xử lý được cho là cần thiết cần được tiến hành nhanh nhất có thể, nhưng không được chậm hơn 30 ngày sau khi giám
đốc học khu gửi thư trả lời cho bên khiếu nại.
Giám đốc học khu hoặc người được chỉ định sẽ trả lời người khiếu nại với quyết định bằng văn bản nhanh nhất có thể, nhưng không
quá 30 ngày theo lịch sau khi nhận được đơn khiếu nại, trừ khi có thỏa thuận khác với người khiếu nại hoặc nếu có hoàn cảnh đặc
biệt liên quan đến việc cần gia hạn thời hạn khiếu nại. Trong trường hợp cần gia hạn, học khu sẽ thông báo cho người khiếu nại bằng
văn bản về lý do gia hạn và ngày trả lời dự kiến tại thời điểm học khu trả lời người khiếu nại, học khu phải gửi một bản sao câu trả lời
tới văn phòng của giám đốc học khu về giảng dạy công lập.
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Quyết định của giám đốc học khu hoặc người được chỉ định sẽ bao gồm: 1) tóm tắt kết quả của cuộc điều tra; 2) liệu học khu có không
tuân thủ luật chống phân biệt đối xử không; 3) nếu phát hiện có hành vi không tuân thủ, các biện pháp xử lý được cho là cần thiết để
sửa chữa hành vi đó; 4) thông báo về quyền của người khiếu nại trong việc kháng nghị lên ban giám hiệu và thông tin nộp đơn cần
thiết. Giám đốc học khu hoặc người được chỉ định sẽ cung cấp câu trả lời bằng ngôn ngữ mà người khiếu nại có thể hiểu và có thể
yêu cầu ngôn ngữ.

Cấp độ 2: Kháng nghị lên Ban Giám hiệu Học khu
Cán bộ sẽ điều tra các cáo buộc được đưa ra trong vòng 30 ngày dương lịch kể từ ngày nộp đơn cáo buộc. Cán bộ cần nộp cho giám
đốc học khu một báo cáo đầy đủ về khiếu nại và kết quả điều tra. Giám đốc học khu cần trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại sớm
nhất có thể, nhưng không được chậm hơn 30 ngày sau khi nhận được đơn khiếu nại bằng văn bản. Giám đốc học khu cần nêu rõ rằng
học khu:

a

Học khu bác bỏ các cáo buộc trong đơn khiếu nại mà học khu nhận được; hoặc

b

Học khu sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để xử lý loại bỏ các hành động, điều kiện hoặc tình huống như vậy.

Các biện pháp xử lý được cho là cần thiết cần được tiến hành nhanh nhất có thể, nhưng không được chậm hơn 30 ngày sau khi giám
đốc học khu gửi thư trả lời cho bên khiếu nại.
Giám đốc học khu hoặc người được chỉ định sẽ trả lời người khiếu nại với quyết định bằng văn bản nhanh nhất có thể, nhưng không
quá 30 ngày theo lịch sau khi nhận được đơn khiếu nại, trừ khi có thỏa thuận khác với người khiếu nại hoặc nếu có hoàn cảnh đặc
biệt liên quan đến việc cần gia hạn thời hạn khiếu nại. Trong trường hợp cần gia hạn, học khu sẽ thông báo cho người khiếu nại bằng
văn bản về lý do gia hạn và ngày trả lời dự kiến tại thời điểm học khu trả lời người khiếu nại, học khu phải gửi một bản sao câu trả lời
tới văn phòng của giám đốc học khu về giảng dạy công lập.
Quyết định của giám đốc học khu hoặc người được chỉ định sẽ bao gồm: 1) tóm tắt kết quả của cuộc điều tra; 2) liệu học khu có không
tuân thủ luật chống phân biệt đối xử không; 3) nếu phát hiện có hành vi không tuân thủ, các biện pháp xử lý được cho là cần thiết để
sửa chữa hành vi đó; 4) thông báo về quyền của người khiếu nại trong việc kháng nghị lên ban giám hiệu và thông tin nộp đơn cần
thiết. Giám đốc học khu hoặc người được chỉ định sẽ cung cấp câu trả lời bằng ngôn ngữ mà người khiếu nại có thể hiểu và có thể
yêu cầu

Cấp độ 3: Nộp Đơn Khiếu nại cho Giám đốc Học khu về Giảng dạy Công lập
Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định của ban giám hiệu, hoặc nếu học khu không tuân thủ thủ tục này, người khiếu
nại có thể nộp đơn khiếu nại cho giám đốc học khu về giảng dạy công lập.

a

Giám đốc Học khu về Giảng dạy Công lập phải nhận được đơn khiếu nại vào hoặc trước ngày hai mươi (20) sau ngày người
khiếu nại nhận được thông báo bằng văn bản về quyết định của ban giám hiệu, trừ khi Giám đốc Học khu về Giảng dạy Công
lập cho phép gia hạn vì lý do hợp lý, người khiếu nại có thể nộp đơn qua thư, fax, thư điện tử hoặc trực tiếp.

b

Đơn khiếu nại phải bằng văn bản và bao gồm: 1) Mô tả các hành vi, điều kiện hoặc hoàn cảnh cụ thể bị cáo buộc vi phạm
luật chống phân biệt đối xử hiện hành; 2) Tên và thông tin liên lạc, bao gồm địa chỉ của người khiếu nại; 3) Tên và địa chỉ của
học khu bị khiếu nại; 4) Bản sao quyết định khiếu nại và kháng nghị của học khu, nếu có; và 5) Yêu cầu giải quyết khiếu nại
hoặc hỗ trợ được đề xuất. Nếu cáo buộc liên quan đến một học sinh cụ thể, đơn khiếu nại phải có tên và địa chỉ của học
sinh, hoặc trong trường hợp là trẻ hoặc thanh thiếu niên vô gia cư, thì phải có thông tin liên lạc.

c

Sau khi nhận được khiếu nại, Văn phòng Giám đốc Học khu về Giảng dạy Công lập có thể bắt đầu việc điều tra, bao gồm
thực hiện đánh giá độc lập tại cơ sở. OSPI cũng có thể điều tra các vấn đề bổ sung liên quan đến khiếu nại, không có trong
khiếu nại ban đầu hoặc kháng nghị lên giám đốc học khu hoặc ban giám hiệu. Sau khi điều tra, OSPI sẽ đưa ra quyết định
độc lập về việc liệu học khu có không tuân thủ RCW 28A.642.010 hoặc Chương 392-190, WAC hay không và sẽ đưa ra
quyết định bằng văn bản cho người khiếu nại và học khu giải quyết từng cáo buộc trong đơn khiếu nại và bất kỳ vấn đề
không tuân thủ nào khác mà học khu xác định được. Quyết định bằng văn bản sẽ có biện pháp xử lý được cho là cần thiết để
sửa chữa hành vi không tuân thủ và tài liệu mà học khu phải cung cấp để chứng minh rằng biện pháp xử lý đó đã được hoàn
tất.

Tất cả các biện pháp xử lý phải được hoàn tất trong khung thời gian do OSPI quy định trong quyết định bằng văn bản trừ khi OSPI cho
phép gia hạn. Nếu không thể thực hiện hành động kịp thời, OSPI có thể thực hiện hành động bao gồm nhưng không giới hạn trong
việc chuyển học khu đến các cơ quan thích hợp của tiểu bang hoặc liên bang được uỷ quyền để yêu cầu tuân thủ.
Khiếu nại có thể được giải quyết bất kỳ thời điểm nào, trong khi, trước khi hoàn tất việc điều tra, học khu tự nguyện đồng ý giải quyết
khiếu nại. OSPI có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và biện pháp giải quyết tranh chấp để giải quyết khiếu nại.
Cấp độ 4: Phiên Điều trần Hành chính
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Người khiếu nại hoặc học khu muốn kháng nghị quyết định bằng văn bản của Văn phòng Giám đốc Học khu về Giảng dạy Công lập
có thể nộp thông báo kháng nghị bằng văn bản cho OSPI trong vòng ba mươi (30) ngày sau ngày nhận được quyết định bằng văn
bản của văn phòng. OSPI sẽ tiến hành phiên điều trần chính thức theo Đạo luật Thủ tục Hành chính, Chương 34.05, RCW.
Hòa giải:
Bất cứ lúc nào trong quy trình khiếu nại phân biệt đối xử được quy định trong WAC 392-190065 đến 392-190-075, học khu có thể,
dùng chi phí riêng của mình, đề nghị hòa giải. Người khiếu nại và học khu có thể thỏa thuận gia hạn thời hạn xử lý khiếu nại phân biệt
đối xử để thực hiện hòa giải.
Mục đích của việc hòa giải là cung cấp cho cả người khiếu nại và học khu cơ hội để giải quyết các tranh chấp và đạt được thỏa thuận
thống nhất hai bên thông qua việc sử dụng một hòa giải viên công bằng. Việc hòa giải phải tự nguyện và yêu cầu thỏa thuận thống
nhất của cả hai bên. Việc hòa giải có thể bị chấm dứt bởi một trong hai bên bất cứ lúc nào trong quá trình hòa giải. Việc hòa giải không
thể được dùng để từ chối hoặc trì hoãn quyền sử dụng các thủ tục khiếu nại của người khiếu nại.
Việc hòa giải phải do một hòa giải viên đủ điều kiện và chí công vô tư thực hiện, không được: 1) Là nhân viên của bất kỳ học khu,
trường công lập, hoặc cơ quan công cộng hay tư nhân nào khác đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến giáo dục cho học sinh là đối
tượng của khiếu nại đang được hòa giải; hoặc 2) Có xung đột lợi ích cá nhân hoặc chuyên môn. Hòa giải viên không được coi là nhân
viên của học khu hoặc trường bán công hay cơ quan công hoặc tư nhân khác chỉ vì người đó là hòa giải viên.
Nếu các bên đạt được thỏa thuận thông qua hòa giải, họ có thể thực thi thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý để đưa ra quyết định và
tuyên bố rằng tất cả các thảo luận diễn ra trong quá trình hòa giải sẽ được giữ bí mật và không được sử dụng làm bằng chứng trong
bất kỳ khiếu nại tiếp theo, điều trần theo thủ tục hoặc vụ kiện dân sự nào. Thỏa thuận phải do người khiếu nại và đại diện của học khu
có thẩm quyền ràng buộc học khu ký tên.
Lưu trữ Hồ sơ
Các hồ sơ có chứa bản sao của tất cả các phản hồi liên quan đến mỗi khiếu nại được gửi đến học khu và cách giải quyết, bao gồm bất
kỳ biện pháp xử lý nào do học khu thực hiện, cần được giữ lại trong văn phòng của cán bộ phụ trách tuân thủ Tiêu đề IX trong thời
gian 5 năm.
Lưu trữ Hồ sơ
Các hồ sơ có chứa bản sao của tất cả các phản hồi liên quan đến mỗi khiếu nại được gửi đến học khu và cách giải quyết, bao gồm bất
kỳ biện pháp xử lý nào do học khu thực hiện, cần được giữ lại trong văn phòng của cán bộ phụ trách tuân thủ Tiêu đề IX trong thời
gian 6 năm.
CÁC LỰA CHỌN KHIẾU NẠI: PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC
Nếu quý vị/các em tin rằng quý vị/các em hoặc con quý vị bị phân biệt đối xử bất hợp pháp, quấy rối phân biệt đối xử, hay quấy rối tình
dục ở trường, quý vị/các em có quyền nộp đơn khiếu nại.
Trước khi nộp đơn khiếu nại, quý vị có thể thảo luận những quan ngại của mình với hiệu trưởng của con quý vị hoặc với Điều Phối
viên phụ trách Mục 504, Cán bộ Phụ trách Tiêu đề IX, hoặc Điều Phối viên về Quyền Công dân. Đó thường là cách nhanh nhất để giải
quyết các mối quan ngại của quý vị.
Khiếu nại với Học Khu
Bước 1; Viết Khiếu nại của Quý vị.
Trong hầu hết các trường hợp, phải nộp đơn khiếu nại trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra vụ việc hoặc hành vi trong đơn
khiếu nại. Đơn khiếu nại phải bằng văn bản. Hãy chắc chắn mô tả hành vi hoặc sự việc, giải thích lý do tại sao quý vị tin rằng
đã xảy ra hành vi phân biệt đối xử, quấy rối do phân biệt đối xử hoặc quấy rối tình dục, và mô tả các biện pháp mà quý vị tin
rằng học khu cần thực hiện để giải quyết vấn đề. Gửi khiếu nại bằng văn bản của quý vị—qua thư, fax, email hoặc trao trực
tiếp—cho giám đốc học khuhoặc điều phối viên phụ trách tuân thủ quyền công dân.
Bước 2: Học khu Điều tra Khiếu nại của Quý vị
Sau khi học khu nhận được khiếu nại bằng văn bản của quý vị, điều phối viên sẽ cung cấp cho quý vị bản sao của thủ tục
khiếu nại và đảm bảo thực hiện việc điều tra nhanh chóng và toàn diện. Giám đốc học khu hoặc người được chỉ định sẽ trả lời
quý vị bằng văn bản trong vòng 30 ngày theo lịch, trừ khi quý vị đồng ý một khoảng thời gian khác. Nếu khiếu nại của quý vị
có trường hợp ngoại lệ yêu cầu việc điều tra kéo dài hơn, học khu sẽ thông báo cho quý vị bằng văn bản giải thích lý do vì
sao nhân viên cần gia hạn thời gian và ngày họ sẽ trả lời quý vị bằng văn bản.
Bước 3: Học khu Phản hồi Khiếu nại của Quý vị
Trong phản hồi bằng văn bản, học khu sẽ tóm tắt kết quả của việc điều tra, đưa ra quyết định liệu
học khu có không tuân thủ các luật về quyền công dân hay không, thông báo rằng quý vị có thể kháng nghị quyết định này,
và bất kỳ biện pháp cần thiết nào để buộc học khu tuân thủ các luật về quyền công dân. Các biện pháp xử lý sẽ được thực
hiện trong vòng 30 ngày theo lịch, sau ngày phản hồi bằng văn bản, trừ khi quý vị đồng ý với một khoảng thời gian khác.
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Kháng nghị với Ban Giám hiệu
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định của học khu, quý vị có thể kháng nghị với ban giám hiệu của học khu. Quý vị phải nộp thông
báo kháng nghị bằng văn bản cho thư ký của ban giám hiệu trong vòng 10 ngày dương lịch sau khi quý vị nhận được phản hồi của học
khu đối với khiếu nại của quý vị. Ban giám hiệu sẽ sắp xếp một phiên điều trần trong vòng 20 ngày dương lịch sau khi họ nhận được
kháng nghị của quý vị, trừ khi quý vị đồng ý với một lịch trình khác. Ban giám hiệu sẽ gửi cho quý vị quyết định bằng văn bản trong
vòng 30 ngày dương lịch sau khi học khu nhận được thông báo kháng nghị của quý vị. Quyết định của ban giám hiệu sẽ có thông tin
về cách nộp khiếu nại cho Văn phòng Giám đốc học khu về Giảng dạy Công lập (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI).
Khiếu nại đến OSPI
Nếu quý vị không đồng ý với quyết định về kháng nghị của học khu, luật tiểu bang cho phép quý vị lựa chọn nộp đơn khiếu nại chính
thức đến Văn phòng Giám đốc học khu về Giảng dạy Công lập (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI). Đây là thủ tục
khiếu nại riêng biệt có thể xảy ra nếu có một trong hai điều kiện sau: (1) quý vị đã hoàn thành thủ tục khiếu nại và kháng nghị của học
khu, hoặc (2) học khu đã không tuân theo đúng thủ tục khiếu nại và kháng nghị.
Quý vị có 20 ngày dương lịch kể từ ngày quý vị nhận được quyết định về kháng nghị của quý vị để nộp đơn khiếu nại cho OSPI. Quý vị
có thể gửi đơn khiếu nại bằng văn bản tới Văn phòng Công bằng và Quyền Công dân (Equity and Civil Rights Office) tại OSPI: Email:
Equity@k12.wa.us ǀ Fax: 360-664-2967 Gửi thư hoặc chuyển tận tay: PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 985047200
Để có thêm thông tin, truy cập www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx, hoặc liên hệ với Văn phòng Công bằng và Quyền Công dân
(Equity and Civil Rights Office) của OSPI theo số 360-725- 6162/TTY: 360-664-3631 hoặc qua email theo địa chỉ equity@k12.wa.us.
Các Lựa chọn Khiếu nại Phân biệt Đối xử Khác
Văn phòng về Dân quyền (Office for Civil Rights), Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education)
Điện thoại: 206-607-1600/TDD: 1-800-877-8339
Email: OCR.Seattle@ed.gov
Trang web: www.ed.gov/ocr
Ủy ban Nhân quyền Tiểu bang Washington (Washington State Human Rights Commission)
Điện thoại: 1-800-233-3247/TTY: 1-800-300-7525
Trang web: www.hum.wa.gov.

PHẦN XVIII: KHÁM XÉT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HỌC SINH (Thủ tục 3230P)
Học sinh sẽ bị nhân viên của học khu khám xét nếu có cơ sở hợp lý nghi ngờ có bằng chứng nhằm phát hiện ra việc vi phạm pháp luật
hoặc các quy tắc của trường. Nhân viên nhà trường phải báo cáo hoạt động đáng ngờ của học sinh với hiệu trưởng trước khi bắt đầu
khám xét, trừ trường hợp khẩn cấp. Cần phải khám xét khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một học sinh có vũ khí trong khu vực nhà
trường, trên phương tiện vận chuyển hoặc trong các sự kiện của trường.
Thiết lập cơ sở hợp lý
Việc xem xét sau đây về cơ sở cho việc khám xét phải được thực hiện trước khi khám xét:
•
•
•

Xác định 1) Hành động, hành vi hoặc hoạt động đáng ngờ của học sinh; 2) nguồn thông tin; và 3) độ tin cậy của nguồn thông
tin đó.
Nếu có thể xác nhận được nghi ngờ, hành vi đó có vi phạm pháp luật hoặc quy tắc trường học không?
Có khả năng là học sinh tàng trữ hoặc che giấu bất kỳ vật dụng, vật liệu hoặc chất nào bị cấm hoặc có thể là bằng chứng về
sự vi phạm pháp luật hoặc quy tắc trường học không?

Tiến hành khám xét
Nếu hiệu trưởng, hoặc người được ủy nhiệm, xác định rằng có cơ sở hợp lý để khám xét quần áo, đồ dùng cá nhân, bàn học, tủ khóa
giữ đồ, khu vực lưu trữ được phân, hoặc ô tô của học sinh, việc khám xét sẽ được tiến hành như sau:
•

Nếu nghi ngờ có bằng chứng về hoạt động tội phạm, và sẽ bị cơ quan có thẩm quyền dân sự khởi tố nếu việc khám xét cho
thấy có hoạt động tội phạm, hãy tham vấn với các nhà chức trách thực thi pháp luật về việc cán bộ thực thi pháp luật tiến
hành khám xét.

•

Nếu nghi ngờ có vi phạm quy tắc trường học, và nếu việc khám xét cho thấy có vi phạm, học sinh sẽ bị xử lý kỷ luật, hãy
khám xét bằng cách yêu cầu học sinh bỏ tất cả các đồ vật khỏi túi, ví, túi xách, ba lô, túi thể thao, v.v...
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•

Nếu học sinh từ chối hợp tác khám xét cá nhân, học sinh cần bị giữ lại cho đến khi phụ huynh hoặc người giám hộ của học
sinh có mặt đồng ý khám xét. Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ không thể có mặt trong thời gian hợp lý, hiệu trưởng có thể
tiến hành khám xét mà không cần sự đồng ý của học sinh.

Khám xét Tủ khóa giữ đồ
Tủ khóa giữ đồ, bàn học và khu vực lưu trữ là tài sản của học khu. Khi được phân cho tủ khóa giữ đồ, bàn học, hoặc khu vực lưu trữ,
học sinh cần chịu trách nhiệm giữ gìn tài sản. Học sinh có thể bị phạt tiền đối với bất kỳ hư hỏng cố ý nào với tài sản của nhà trường.
Học sinh được khuyến nghị đóng và khóa tủ giữ đồ của mình.
Tủ khóa giữ đồ, bàn học hoặc khu vực lưu trữ sẽ bị nhân viên của học khu khám xét nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ có bằng chứng
để phát hiện ra việc vi phạm pháp luật hoặc các quy tắc của trường. Nhân viên nhà trường phải báo cáo hoạt động đáng ngờ của học
sinh với hiệu trưởng trước khi bắt đầu khám xét, trừ trường hợp khẩn cấp khi có nguy cơ gây tổn hại cho học sinh hoặc nhân viên đòi
hỏi phải hành động ngay.
Các hiệu trưởng nên tham khảo những thủ tục về việc khám xét học sinh và tài sản của học sinh để được hướng dẫn cách xác định
liệu việc khám xét có hợp lý hay không tùy theo trường hợp. Hiệu trưởng có thể khám xét tất cả các tủ khóa giữ đồ, bàn học hoặc khu
vực lưu trữ mà không cần thông báo trước cho học sinh và không cần có cơ sở hợp lý rằng việc khám xét sẽ mang lại bằng chứng về
bất kỳ vi phạm pháp luật hoặc quy tắc trường học cụ thể nào của học sinh.
Kiểm tra hành chính, hoặc kiểm tra sức khoẻ và phúc lợi, có thể được tiến hành bất cứ lúc nào với mục đích tìm sách thư viện, sách
giáo khoa hoặc tài sản của nhà trường bị thất lạc hoặc đảm bảo rằng tất cả các tủ khóa giữ đồ, bàn học hoặc khu vực lưu trữ được giữ
gìn sạch sẽ và không có nguy cơ về sức khoẻ hoặc an toàn. Việc kiểm tra định kỳ các tủ khóa giữ đồ sẽ nhấn mạnh quyền sở hữu tủ
khóa của học khu và giúp học sinh giảm kỳ vọng về quyền riêng tư của mình với các vật dụng trong tủ khóa.
Trong khi kiểm tra tất cả các tủ khóa giữ đồ của học sinh, nếu nhân viên nhà trường phát hiện ra bất kỳ vật chứa nào trong tủ có thể
giấu đồ lậu thì vật chứa đó có thể bị khám xét theo thủ tục của học khu về quy trình khám xét học sinh và tài sản của học sinh. Một "vật
chứa" theo chính sách này có thể bao gồm nhưng không giới hạn là: quần áo, túi xách, ví, ba lô, túi thể thao hoặc bất kỳ vật dụng nào
khác có thể giấu đồ lậu.

PHẦN XIX: THUỐC MEN TẠI TRƯỜNG (Chính sách và Thủ tục 3416)
Trong trường hợp thông thường, mỗi hiệu trưởng cần ủy quyền cho hai nhân viên quản lý việc sử dụng thuốc theo toa và thuốc không
cần kê toa dùng qua đường miệng phải được phát trước và/hoặc sau giờ học dưới sự giám sát của phụ huynh hoặc người giám hộ.
Thuốc uống qua đường miệng là thuốc được uống bằng cách nuốt hoặc hít vào kể cả thông qua mặt nạ che miệng hoặc che miệng và
mũi.
Nếu học sinh phải nhận thuốc theo toa hoặc không kê toa uống qua đường miệng từ một nhân viên có thẩm quyền, phụ huynh phải
nộp giấy ủy quyền bằng văn bản kèm theo văn bản yêu cầu của chuyên gia y tế có giấy phép kê toa trong phạm vi quyền hạn được chỉ
định của chuyên gia. Nếu thuốc được dùng trong hơn mười lăm ngày liên tiếp, chuyên gia y tế cũng phải cung cấp các hướng dẫn sử
dụng thuốc bằng văn bản, hiện hành và còn hiệu lực.
Giám đốc học khu cần lập các thủ tục dành cho:
A. Đào tạo và giám sát nhân viên trong việc cho học sinh sử dụng thuốc kê toa hoặc không cần kê toa uống qua đường miệng bởi bác
sĩ hoặc y tá có đăng ký;
B. Chỉ định nhân viên có thể quản lý thuốc theo toa hoặc không cần kê toa uống qua đường miệng cho học sinh;
C. Nhận yêu cầu của chuyên gia y tế hoặc phụ huynh có chữ ký và ghi ngày tháng về việc cho học sinh sử dụng thuốc theo toa hoặc
D. Không cần kê toa uống qua đường miệng, bao gồm hướng dẫn từ chuyên gia y tế nếu cần dùng thuốc nhiều hơn mười lăm ngày;
E. Bảo quản thuốc theo toa hoặc không cần kê toa trong khu vực có khóa hoặc hạn chế tiếp cận; và
F. Lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc sử dụng các loại thuốc theo toa hoặc không cần kê toa uống qua đường miệng.
G. Trong một số trường hợp, cho phép học sinh mang theo và tự sử dụng các loại thuốc cần thiết khi đi học.
Không tiêm thuốc trừ khi học sinh dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng được xác định trước, nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp
đó, phụ huynh cần nộp tuyên bố cho phép bằng văn bản có chữ ký. Việc ủy quyền này cần có các yêu cầu bằng văn bản có chữ ký và
ghi ngày tháng kèm theo hướng dẫn hỗ trợ từ chuyên gia y tế được cấp phép. Một nhân viên phải được đào tạo trước để thực hiện
việc tiêm thuốc.
Ngoài các y tá đã đăng ký hoặc các y tá thực hành được cấp phép, nhân viên nhà trường không được cho dùng các loại thuốc không
sử dụng qua đường miệng (thuốc mỡ, thuốc nhỏ, thuốc xịt mũi, thuốc nhét hậu môn hoặc các mũi tiêm không khẩn cấp).
Nếu học khu quyết định chấm dứt việc quản lý thuốc của học sinh, giám đốc học khu hoặc người được ủy nhiệm phải thông báo cho
phụ huynh hay người giám hộ của học sinh bằng lời nói và bằng văn bản trước khi chấm dứt việc quản lý. Cần có lý do chính đáng để
chấm dứt việc quản lý mà không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của học sinh hoặc vi phạm luật bảo vệ cho người khuyết tật.
Thuốc men tại Trường (Thủ tục 3416P)
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Mỗi hiệu trưởng cần ủy quyền cho hai nhân viên quản lý thuốc theo toa hoặc không cần kê toa uống qua đường miệng. Thuốc uống
qua đường miệng là thuốc được uống bằng cách nuốt hoặc hít vào và có thể được sử dụng qua mặt nạ nếu mặt nạ che miệng hoặc
che miệng và mũi. Những nhân viên được chỉ định này sẽ tham gia vào buổi đào tạo phục vụ do bác sĩ hoặc y tá đã đăng ký tiến hành
trước khi khai giảng hàng năm.
Thuốc theo toa hoặc thuốc không cần kê toa có thể được cho học sinh sử dụng theo lịch trình theo sự cho phép bằng văn bản của phụ
huynh với yêu cầu bằng văn bản của chuyên gia y tế được cấp phép kê toa trong phạm vi quyền hạn được chỉ định của chuyên gia.
Nếu phải dùng thuốc nhiều hơn mười lăm ngày liên tiếp thì phải có hướng dẫn bằng văn bản của chuyên gia y tế được cấp phép. Các
yêu cầu sẽ có hiệu lực trong thời gian không quá năm học hiện tại. Thuốc theo toa hoặc không cần kê toa phải được dán nhãn phù
hợp và đựng trong hộp đựng gốc. Việc cho sử dụng thuốc theo toa hoặc không cần kê toa uống qua đường miệng cần:
A.

B.
C.
D.

Nhận thuốc trực tiếp từ phụ huynh, học sinh không được tự mang thuốc đến trường, thu biểu mẫu ủy quyền hợp lệ do phụ huynh
và chuyên gia y tế kê toa ký và nhận các hướng dẫn từ chuyên gia y tế kê toa nếu dùng thuốc uống qua đường miệng nhiều hơn
mười lăm ngày liên tiếp;
Bảo quản thuốc theo toa hoặc thuốc không cần kê toa uống qua đường miệng (không quá hai mươi (20) ngày) trong tủ khóa chắc
chắn;
Lưu trữ hồ sơ hàng ngày cho biết thuốc theo toa hoặc không cần kê toa được sử dụng.
Cung cấp sự giám sát của bác sĩ hoặc y tá đã đăng ký.

Cung cấp bản sao của chính sách này cho phụ huynh khi có yêu cầu sử dụng thuốc tại trường.
Ngoài thuốc uống qua đường miệng, chỉ các y tá đã đăng ký hoặc các y tá thực hành được cấp phép được phép cho sử dụng các loại
thuốc khác. Nhân viên không được tiêm thuốc theo toa trừ khi học sinh dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng được xác định trước, nguy hiểm
đến tính mạng. Phụ huynh cần nộp một văn bản cho phép nhân viên có thẩm quyền hành động theo yêu cầu cụ thể bằng văn bản và
hướng dẫn hỗ trợ từ chuyên gia y tế được cấp phép kê toa trong phạm vi quyền hạn được chỉ định của chuyên gia (ví dụ: thuốc dùng
để chống lại phản ứng với vết ong đốt). Những loại thuốc như vậy phải do các nhân viên được đào tạo tiêm thuốc bởi y tá đã đăng ký
giám sát quản lý.
Các yêu cầu bằng văn bản về các loại thuốc khẩn cấp do chuyên viên y tế được cấp phép kê toa trong phạm vi quyền hạn được chỉ
định của chuyên gia ký và ghi ngày tháng phải:
A.
B.
C.
D.
E.

Cho biết học sinh bị dị ứng có thể dẫn đến phản ứng phản vệ;
Xác định loại thuốc, cách dùng, liều dùng. Epinephrine được sử dụng bằng cách hít vào, thay vì tiêm, có thể là một lựa chọn điều
trị. Quyết định này phải do chuyên gia y tế được cấp phép kê toa trong phạm vi quyền hạn được chỉ định của chuyên gia đưa ra;
Dựa trên các triệu chứng biết trước hoặc khoảng thời gian tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng, chỉ rõ khi nào cần tiến hành tiêm;
Đề nghị theo dõi sau khi tiến hành tiêm, có thể bao gồm việc thay gạc, cần ga rô buộc vết tiêm, cho uống các loại thuốc bổ sung,
đưa đến bệnh viện; và
Nêu rõ cách báo cáo cho chuyên gia y tế được cấp phép kê toa trong phạm vi quyền hạn được chỉ định của chuyên gia và bất kỳ
hồ sơ lưu trữ các khuyến nghị.

Nếu chuyên viên y tế và phụ huynh của học sinh yêu cầu rằng học sinh được phép mang theo thuốc của chính và/hoặc tự sử dụng
thuốc, hiệu trưởng có thể cho phép sau khi tham vấn với y tá nhà trường. Trừ trường hợp các thiết bị đa liều (như máy hít hen suyễn),
mỗi lần học sinh chỉ được mang theo thuốc đủ dùng cho một ngày. Việc vi phạm bất kỳ điều kiện nào dành cho học sinh được phép
mang theo và/hoặc tự sử dụng thuốc của mình có thể dẫn đến việc chấm dứt sự cho phép, cũng như áp dụng biện pháp kỷ luật nếu
thích hợp.

PHẦN XX: CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUYỀN GIÁM HỘ
Học Khu Tukwila không phải là cơ quan thi hành án lệnh giữa phụ huynh (nghĩa là các sắc lệnh ly hôn và các kế hoạch nuôi dạy con
cái). Nói chung, nhà trường sẽ không cố gắng thi hành các lệnh như vậy trừ khi có bản sao được chứng thực của lệnh "không cho
phép liên lạc bất kỳ lúc nào" rõ ràng hoặc lệnh hạn chế đặc biệt quyền của phụ huynh tại trường. (Chỉ được nhận bản sao có chứng
thực từ thư ký tòa án, được đóng dấu rõ ràng.)
Trong trường hợp đó, nhà trường sẽ hành động để bảo vệ sự an toàn của học sinh và liên lạc với cảnh sát về những hành vi vi phạm
án lệnh, nếu cán bộ nhà trường đánh giá rằng cần hành động như vậy. Nếu một phụ huynh cố gắng đưa trẻ ra khỏi trường, nhà
trường có thể, nhưng không bắt buộc phải thông báo cho phụ huynh còn lại, người trình lệnh "không cho phép liên lạc".
Học khu muốn những vụ tranh chấp giữa phụ huynh liên quan đến án lệnh tòa được giải quyết tại tòa, chứ không phải tại trường.

PHẦN XXI: BÁO CÁO CPS
Theo luật của tiểu bang, giáo viên, cố vấn, giám thị, nhân viên bộ phận chăm sóc trẻ em và y tá nhà trường phải báo cáo những
trường hợp nghi ngờ ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em cho Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (Child Protective Services, CPS). Báo cáo chính là yêu
cầu CPS tiến hành điều tra một vụ việc bị nghi ngờ là ngược đãi hoặc bỏ bê, chứ không phải là quyết định cuối cùng về ngược đãi.
CPS và các quan chức thực thi pháp luật có trách nhiệm điều tra từng trường hợp và thực hiện hành động thích hợp tùy theo trường
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hợp. Nhân viên chuyên trách nhà trường không phải chịu trách nhiệm về việc báo cáo với thiện chí những trường hợp nghi ngờ
ngược đãi hoặc bỏ bê nhưng phải chịu trách nhiệm hình sự nếu không báo cáo.

PHẦN XXII: HỒ SƠ GIÁO DỤC CỦA HỌC SINH
Phụ huynh và học sinh trưởng thành (học sinh đủ 18 tuổi) có quyền: (1) kiểm tra và xem lại học bạ của học sinh theo Đạo luật về
Quyền Riêng tư và Giáo dục của Gia đình (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA); (2) yêu cầu sửa đổi học bạ của học
sinh để đảm bảo rằng thông tin trong học bạ chính xác, không gây hiểu nhầm hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của
học sinh; (3) chấp thuận tiết lộ học bạ, trừ trường hợp các luật khác cho phép tiết lộ học bạ mà không cần sự đồng ý; (4) nộp đơn
khiếu nại với Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education) cáo buộc việc không tuân thủ (FERPA); và (5) có bản sao chính
sách của học khu liên quan đến học bạ của học sinh từ Văn phòng Giám đốc Học khu.
Nói chung, FERPA yêu cầu học khu phải có giấy phép bằng văn bản của phụ huynh mỗi khi học khu tiết lộ thông tin có trong học bạ
của học sinh. Tuy nhiên, FERPA cho phép tiết lộ một số thông tin được gọi là "Thông tin Danh mục" mà không cần sự cho phép của
phụ huynh NẾU học khu cho cung cấp trao cho phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh hội đủ điều kiện (18 tuổi trở lên) cơ hội giới
hạn việc tiết lộ một số hoặc tất cả thông tin này.
Đôi khi, Học khu nhận được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ và các thông tin liên quan khác của học sinh từ các cá nhân và tổ chức bên
ngoài Học khu (ví dụ: PTA, câu lạc bộ tăng cường, trường cao đẳng, chi nhánh của cơ quan quân sự, tổ chức tin tức và cơ quan thực
thi pháp luật). Học khu sẽ không bao giờ tiết lộ những thông tin đó cho các cá nhân và tổ chức với mục đích thương mại mà không có
hợp đồng với Học khu. Trừ khi Học khu nhận được thông báo bằng văn bản của phụ huynh hoặc học sinh trưởng thành, Học khu có
thể tiết lộ thông tin danh mục cho các cá nhân tổ chức như được mô tả ở trên.
"Thông tin Danh mục" được định nghĩa là tên, video, hình ảnh và tranh ảnh khác, công nhận, bằng cấp và giải thưởng nhận được,
ngày và nơi sinh, các trường theo học gần đây và trước đây, ngày nhập học, tình trạng ghi danh, địa chỉ thư điện tử (e- mail), số điện
thoại, bao gồm cả số điện thoại di động, số ID học sinh (chỉ khi không thể sử dụng để truy cập học bạ nếu không có một hoặc nhiều
yếu tố bảo mật khác để xác thực danh tính của người dùng), việc tham gia vào các hoạt động và chương trình thể thao được công
nhận chính thức và chiều cao/cân nặng của học sinh nếu có liên quan đến việc tham gia hoạt động thể thao.
Vui lòng cân nhắc ảnh hưởng của quyết định không tiết lộ Thông tin Danh mục. Nếu quý vị quyết định không tiết lộ Thông tin Danh
mục, các yêu cầu về những thông tin đó trong tương lai từ các cá nhân hoặc tổ chức không thuộc học khu sẽ bị từ chối và học khu sẽ
không thể cung cấp thông tin cho:
•
Danh bạ học sinh, niên giám/kỷ yếu
•
Các chương trình sự kiện thể thao/chương trình của trường
•
Thông cáo báo chí truyền thông/nhà trường về các thành tích của học sinh
•
PTA, câu lạc bộ tăng cường và nhiều tổ chức/hoạt động liên quan đến trường khác
•
Đoàn trường
Nếu quý vị KHÔNG muốn Học Khu Tukwila tiết lộ thông tin danh mục của con em quý vị, quý vị phải yêu cầu bằng văn bản và gửi đến
hiệu trưởng trường của con quý vị trước ngày 1 tháng 10. Trong yêu cầu cần nêu tên của con em quý vị và cho biết: "Theo Đạo luật về
Quyền Riêng tư và Giáo dục của Gia đình (Family Education Rights and Privacy Act), tôi yêu cầu trường học và Học Khu Tukwila
không tiết lộ bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ học bạ của con em tôi nếu không có sự cho phép của tôi bằng văn bản."

PHẦN XXIII: QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH TRONG VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT (Chính sách 3232)
Tất cả các tài liệu giảng dạy, bao gồm tài liệu bổ sung và sách hướng dẫn giáo viên, được sử dụng với bất kỳ khảo sát, phân tích hoặc
đánh giá nào trong một chương trình hoặc dự án do quỹ liên bang hỗ trợ có sẵn để phụ huynh và người giám hộ kiểm tra. Học sinh
tham gia bất kỳ dự án hoặc chương trình nào do quỹ liên bang hỗ trợ không bắt buộc phải nộp khảo sát, phân tích hoặc đánh giá tiết lộ
thông tin liên quan đến:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tư cách tham gia chính trị;
Các vấn đề có thể gây xấu hổ về tâm lý hoặc tình cảm;
Hành vi và thái độ tình dục;
Hành vi bất hợp pháp, chống đối xã hội, tự buộc tội, hoặc hạ nhục;
Đánh giá phê bình người thân gần gũi trong gia đình;
Các mối quan hệ được ưu tiên hoặc tương tự;
Thực hành tôn giáo, tư cách tham gia hoặc niềm tin của học sinh hoặc phụ huynh học sinh; hoặc
Thu nhập không phải là thông tin cần thiết để xác định tính hội đủ điều kiện cho một chương trình; không có sự chấp thuận
trước của người lớn hoặc học sinh sống tự lập, hoặc sự cho phép bằng văn bản của phụ huynh.

Học khu cần sắp xếp để bảo vệ quyền riêng tư của học sinh trong quá trình tiến hành các cuộc khảo sát và việc thu thập, tiết lộ hoặc
sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị, bán hàng hoặc phân phối khác.
Quyền Kiểm tra (Thủ tục 3232P)
Theo yêu cầu, phụ huynh có cơ hội kiểm tra những điều sau:
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A.
B.
C.

Các khảo sát được bên thứ ba tạo trước khi trường tiến hành khảo sát và phát các bản khảo sát cho học sinh;
Tài liệu hướng dẫn được sử dụng trong chương trình giảng dạy giáo dục; và
Bất kỳ tài liệu khảo sát nào được sử dụng để thu thập thông tin từ học sinh.

Thông báo
Vào đầu mỗi năm học, học khu cần gửi thông báo bằng văn bản cho phụ huynh hoặc học sinh sống tự lập về chính sách của học khu
và các ngày cụ thể hoặc ước tính của bất kỳ khảo sát, phân tích hoặc đánh giá nào dành cho học sinh được lên lịch thực hiện trong
năm học.
Không Tham gia
Thông báo cần có các điều khoản để học sinh chọn không tham gia vào:
A. Bất kỳ khảo sát thông tin bảo mật nào, bất kể quỹ tài trợ;
B. Các hoạt động bao gồm việc thu thập, tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ học sinh để tiếp thị hoặc bán cho bên
khác; hoặc
C. Tham gia vào các cuộc kiểm tra sức khoẻ không khẩn cấp, không xâm lấn hoặc khám sàng lọc bắt buộc để đi học do nhà trường
thực hiện, và không cần thiết để bảo vệ sức khoẻ và an toàn của học sinh.

PHẦN XXV: TIẾP CẬN CỦA CÔNG CHÚNG VÀO HỒ SƠ CỦA HỌC KHU (Chính sách 4040)
Tuân thủ luật của Tiểu bang Washington (Ch. 42.17 RCW), Ban giám hiệu cam kết cung cấp cho công chúng toàn quyền tiếp cận hồ
sơ liên quan đến việc điều hành và hoạt động của Học khu. Việc tiếp cận này thúc đẩy chính sách công quan trọng, duy trì sự tự tin
của công chúng vào sự công bằng của các thủ tục của chính phủ, và duy trì sự quan tâm của cộng đồng trong việc kiểm soát và hoạt
động của học khu chung. Đồng thời, Ban giám hiệu muốn duy trì sự quản lý hiệu quả của chính phủ và công nhận các quyền riêng tư
của các cá nhân có hồ sơ được Học khu lưu trữ.

PHẦN XXVI: QUYỀN TỰ DO BÀY TỎ QUAN ĐIỂM CỦA HỌC SINH (Chính sách và Thủ tục 3220)
Quyền tự do bày tỏ quan điểm của học sinh là một phần quan trọng trong hệ thống giáo dục của một xã hội dân chủ. Việc học sinh bày
tỏ quan điểm của mình trong khu vực trường học cần được khuyến khích miễn là việc đó không làm ảnh hưởng gián đoạn nghiêm
trọng đến hoạt động của nhà trường. Học sinh bị nghiêm cấm sử dụng các từ ngữ thô tục và/hoặc xúc phạm trong lớp học hoặc trong
các buổi sinh hoạt.
A. Các Ấn phẩm của Học sinh
Các ấn phẩm của học sinh được tạo ra trong chương trình học của trường hoặc với sự hỗ trợ của quỹ học sinh liên quan có mục
đích phục vụ cho cả việc giảng dạy và giao tiếp của học sinh. Các ấn phẩm đó được học khu thực hiện và tài trợ lâu dài. Tài liệu
xuất hiện trong các ấn phẩm như vậy cần phản ánh tất cả các lĩnh vực quan tâm của học sinh, bao gồm các chủ đề có thể gây
tranh cãi và bất đồng quan điểm. Có thể trình bày các vấn đề gây tranh cãi với điều kiện là các vấn đề đó được phân tích sâu sắc
và đại diện cho nhiều quan điểm. Những tài liệu đó không được: mang tính bôi nhọ, tục tĩu hoặc thô tục; gây ra ảnh hưởng gián
đoạn nghiêm trọng đến nhà trường, vi phạm quyền riêng tư của người khác; hạ nhục bất kỳ chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc
nhóm sắc tộc nào: hoặc, ủng hộ việc vi phạm pháp luật hoặc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá, rượu, ma túy bất hợp pháp, hoặc
các đồ dùng ma túy.
Giám đốc học khu cần xây dựng các hướng dẫn để thi hành các tiêu chuẩn này và cần thiết lập các thủ tục để xem xét lại bất kỳ
tài liệu nào có thể không tuân thủ các tiêu chuẩn này.
B. Phát Tài liệu
Các ấn bản hoặc tài liệu khác do học sinh viết có thể được phát trong khu vực trường học theo các thủ tục do giám đốc học khu
thiết lập. Các thủ tục đó có thể áp đặt giới hạn về thời gian, địa điểm, và cách thức phát tài liệu bao gồm cả việc yêu cầu cho phép
trước khi công bố các tài liệu đó trong khu vực thuộc sở hữu của nhà trường.
Học sinh chịu trách nhiệm về việc phát tài liệu dẫn đến ảnh hưởng gián đoạn nghiêm trọng đến hoạt động của trường hoặc gây trở
ngại cho hoạt động của trường sẽ phải chịu xử lý kỷ luật hoặc xử phạt, bao gồm đình chỉ học hoặc đuổi học, nhất quán chính sách
kỷ luật học sinh.
Các cá nhân không phải là học sinh và nhân viên của học khu không được phát các tài liệu trong khu vực trường học.
Tự do Bày tỏ Quan điểm (Thủ tục Số 3220P)
Học sinh phải được hưởng quyền tự do bày tỏ quan điểm bằng lời nói và bằng văn bản miễn là việc đó không làm ảnh hưởng gián
đoạn đến hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có quyền giám sát việc học sinh bày tỏ quan điểm bằng lời nói và bằng văn bản. Học
sinh vi phạm các tiêu chuẩn về việc bày tỏ quan điểm bằng lời nói và bằng văn bản sẽ phải chịu xử lý kỷ luật hoặc xử phạt.
Đối với việc bày tỏ quan điểm bằng lời nói và bằng văn bản, các hướng dẫn sau đâu có hiệu lực:
A.

Việc phát các tài liệu bằng văn bản hoặc trình bày bài phát biểu bằng lời nói trong buổi sinh hoạt hoặc trong lớp có thể bị hạn chế:
1.

Nếu có bằng chứng hợp lý dự báo rằng việc bày tỏ quan điểm có khả năng gây ra ảnh hưởng gián đoạn đáng kể và nghiêm
trọng, hoặc can thiệp vào các hoạt động của trường mà không thể phòng ngừa sự gián đoạn hoặc can thiệp đó bằng các
phương tiện có sẵn hợp lý, ít hạn chế hơn; hoặc,
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2.

Nếu việc bày tỏ quan điểm đó vi phạm quyền của người khác.

Để xác định là ấn phẩm hay bài phát biểu của học sinh có thể gây ra rắc rối, phải có các sự kiện cụ thể dự báo khả năng rõ ràng
và hiển hiện về việc xảy ra sự gián đoạn ngay lập tức và nghiêm trọng đối với hoạt động bình thường của nhà trường nếu đưa ra
và phân phát tài liệu. Sự gián đoạn bao gồm, nhưng không giới hạn là: các cuộc bạo loạn của học sinh: hủy hoại tài sản; la hét,
hoặc hành vi kích động; hoặc học sinh tham gia tẩy chay trường học, biểu tình đứng hoặc ngồi, đứng, đình công hoặc các hình
thức biểu tình có liên quan khác.
B.

Nghiêm cấm việc phát các tài liệu bằng văn bản hoặc trình bày bài phát biểu bằng lời nói được cho là không phù hợp với trẻ vị
thành niên. Các quy tắc để xác định yếu tố không phù hợp cho trẻ vị thành niên phải nhất quán với những quy tắc được áp dụng
cho các tài liệu giảng dạy.

C.

Nghiêm cấm các tài liệu hoặc phát biểu mang tính bôi nhọ. Tài liệu mang tính bôi nhọ được định nghĩa bao gồm những lời nói dối
phỉ báng về nhân vật công cộng hoặc quan chức chính phủ. Những lời nói dối phỉ báng mang tính bôi nhọ là những lời nói dối
được đưa ra với ác ý; nghĩa là, người nói đã biết đó thông tin đó sai, hoặc coi thường không quan tâm thông tin đó là đúng hay
sai.

D.

Tài liệu có thể bị coi là tục tĩu nếu ngôn ngữ sử dụng không đáp ứng các tiêu chuẩn báo chí chuyên nghiệp như báo chí hàng ngày
thường phát trong học khu. Học sinh có thể bị xử phạt nếu tham gia vào "phát biểu gợi dục và khiếm nhã" mang tính xúc phạm.

E.

Ấn phẩm không được "xâm phạm quyền riêng tư" của các cá nhân. Những sự cố như vậy có thể bao gồm: bôi nhọ nhân cách của
một người: công bố các vấn đề cá nhân của một người mà người khác không có quyền biết; hoặc, xâm nhập trái phép vào các
hoạt động riêng tư của một người theo cách có thể gây ra đau đớn về mặt tinh thần, xấu hổ, hoặc làm nhục một người bình
thường có cảm giác bình thường.

F.

Nghiêm cấm các ấn phẩm hoặc phát biểu bằng lời nói chỉ trích các viên chức nhà trường hoặc ủng hộ việc vi phạm các quy tắc
của nhà trường khi có bằng chứng hỗ trợ dự báo rằng có thể có sự ảnh hưởng gián đoạn nghiêm trọng đến nhà trường.

G. Nghiêm cấm các ấn phẩm hoặc phát biểu bằng lời nói tuyên truyền những thành kiến hoặc phân biệt đối xử chủng tộc, tôn giáo
hoặc sắc tộc, hay miệt thị các nhóm chủng tộc, tôn giáo, sắc tộc đặc biệt.
Các Ấn phẩm của Học sinh
Người hướng dẫn hoặc cố vấn ấn phẩm của học sinh phải chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát các ấn bản và xem liệu các điều
khoản trong chính sách và thủ tục có được đáp ứng hay không. Hiệu trưởng có thể yêu cầu xét duyệt bất kỳ bản sao nào trước khi
phát hành. Các bản sao đó cần được chuyển lại cho học sinh biên tập trong vòng 24 giờ sau khi nộp cho hiệu trưởng để xét duyệt. Bất
kỳ tranh chấp nào không thể giải quyết được ở cấp độ trường cần được trình lên giám đốc học khu để được xem xét thêm. Khi thích
hợp, giám đốc học khu cần tìm kiếm tư vấn pháp lý. Nếu khiếu nại không thể được giải quyết ở cấp độ đó, theo yêu cầu, ban giám
hiệu sẽ xem xét khiếu nại tại cuộc họp thường kỳ tiếp theo.
Mặc dù học khu tin rằng học sinh cần được khuyến khích để thực hiện việc đánh giá chính xác nội dung của chương trình ấn phẩm
của sinh viên, những bài viết đó phải phù hợp với nhiệm vụ và giá trị giảng dạy của nhà trường. Tài liệu không được có nội dung: đi
ngược lại chương trình giảng dạy; vi phạm quyền riêng tư của cá nhân; hạ nhục hoặc gây tổn hại cho các cá nhân hoặc nhóm; ủng hộ
việc vi phạm các quy tắc của trường hoặc, không phù hợp với mức độ trưởng thành của học sinh. Các hoạt động xuất bản như vậy
cũng phải dạy học sinh cách tôn trọng sự nhạy cảm của người khác và các tiêu chuẩn văn minh cũng như các yếu tố của báo chí có
trách nhiệm.
Phát Tài liệu
Các quyền hiến định về tự do ngôn luận hoặc bày tỏ quan điểm của học sinh cho phép phát tài liệu bằng văn bản trong khu vực trường
học. Tuy nhiên, việc phát tài liệu của học sinh không được gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc làm gián đoạn các hoạt động của trường.
Không được phát tài liệu có hệ thống trong giờ học, trừ khi được phép phát trong các hoạt động tương tự khác. Học sinh sẽ bị xử lý kỷ
luật hoặc xử phạt, bao gồm đình chỉ học hoặc đuổi học, tùy thuộc và mức độ ảnh hưởng tiêu cực hoặc gián đoán của việc phát tài liệu.

PHẦN XXVII: QUYỀN TỰ DO TẬP TRUNG SINH HOẠT CỦA HỌC SINH (Chính sách 3223)
Các cá nhân và tổ chức học sinh có thể gặp nhau trong các phòng học hoặc hội trường, hay tại các địa điểm ngoài trời trong khu vực
trường học để thảo luận, thông qua các quy định và thực hiện các hành động hợp pháp khác liên quan đến bất kỳ vấn đề nào trực tiếp
hoặc gián tiếp gây quan ngại hoặc ảnh hưởng đến các em, dù các vấn đề đó có liên quan đến trường học hay không. Không cho phép
các hoạt động như vậy can thiệp vào hoạt động bình thường của trường.
Cho phép các cuộc biểu tình ôn hòa mặc dù chỉ được tổ chức tại những địa điểm được chỉ định, không gây ra nguy hiểm cho người
hoặc tài sản và vào các thời điểm nhất định, không làm gián đoạn lớp học hay các hoạt động khác của trường.

PHẦN XXVIII: CƠ HỘI GIÁO DỤC BÌNH ĐẲNG
Học khu phải cung cấp cơ hội học tập và đối xử bình đẳng cho tất cả học sinh trong tất cả các khía cạnh của chương trình học tập và
hoạt động không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, màu da, nguồn gốc hoặc sắc tộc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tính
dục (bao gồm biểu hiện hoặc nhận dạng giới tính), tình trạng hôn nhân hoặc gia đình, tình trạng khuyết tật cảm giác, tinh thần hay thể
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chất không liên quan đến chương trình (tuân thủ RCW 49.60), hoặc việc người khuyết tật sử dụng chó dẫn đường được huấn luyện
hoặc động vật hỗ trợ. Các chương trình của học khu không có quấy rối tình dục và quấy rối phân biệt đối xử hay làm hại.
Phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh có quyền nộp đơn khiếu nại cho học khu và/hoặc nhà chức trách địa phương, tiểu bang và
liên bang nếu họ cho rằng mình bị phân biệt đối xử. Cần nộp thắc mắc và khiếu nại cho các cá nhân sau:
•
•

Title IX / RCW 28A.640 Officer (Cán bộ Phụ trách Tiêu đề IX / RCW 28A.640): Aaron Draganov 206-901-8005
Section 504 Coordinator (Điều phối viên Mục 504): Richard Quesada, 206-901-8035

PHẦN XXVIV: TIÊU ĐỀ I NHÀ TRƯỜNG VÀ YÊU CẦU HỒ SƠ CÔNG CỘNG
Nếu quý vị là phụ huynh của một học sinh tại trường nhận được quỹ thuộc Tiêu đề I, quý vị có quyền biết trình độ chuyên môn của
giáo viên lớp học dạy con quý vị. Luật liên bang cho phép quý vị yêu cầu một số thông tin nhất định về giáo viên lớp học của con quý vị
và chúng tôi phải cung cấp cho quý vị các thông tin này một cách kịp thời nếu quý vị yêu cầu. Cụ thể, quý vị có quyền yêu cầu thông tin
sau đây về mỗi giáo viên lớp học của con quý vị:

•
•
•
•

Văn phòng Giám đốc Học khu về Giảng dạy Công lập (Office of the Superintendent of Public Instruction, OSPI) có cấp phép
hoặc chứng nhận trình độ chuyên môn cho cấp lớp và môn học mà giáo viên phụ trách giảng dạy không.
OSPI có quyết định rằng giáo viên có thể giảng dạy trong lớp học mà không cần được cấp phép hay có chứng nhận trình độ
chuyên môn theo quy định của tiểu bang vì hoàn cảnh đặc biệt khiến OSPI miễn trừ các tiêu chuẩn cấp phép hoặc chứng
nhận không.
Chuyên ngành đại học của giáo viên; giáo viên có bằng cấp cao hơn không, nếu có, bằng chuyên môn nào.
Trợ giảng hay các phụ tá tương tự của giáo viên có cung cấp dịch vụ cho con em quý vị và, nếu có, bằng cấp của họ là gì.

Tất cả các trường trong Học khu Tukwila nhận quỹ thuộc Tiêu đề I cho năm học 2018-2019. Tiêu đề I theo đạo luật liên bang Vì Tất Cả
Trẻ Em (No Child Left Behind) phân bổ nguồn quỹ cho các trường học có tỷ lệ cao các học sinh đến từ gia đình có thu nhập thấp.
Nếu quý vị muốn nhận bất kỳ thông tin nào nêu trên, vui lòng nộp yêu cầu bằng văn bản đến Giám đốc Điều hành Nhân sự (Executive
Director of Human Resources) của chúng tôi, 4640 S. 144 th St., Tukwila, WA 98168.
Khiếu nại của Công dân về một Học Khu hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ Học đường Khác
Dưới đây là tổng quan quy trình khiếu nại của công dân mô tả đầy đủ trong Chương 392-168 WAC, Chương trình Dịch vụ Đặc biệt Thủ tục Khiếu nại của Công dân về các Chương trình Liên bang Phân loại Nhất định.
•
Xem bản WAC trực tuyến tại: http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-168.
Khiếu nại của công dân là một văn bản cáo buộc vi phạm luật, quy tắc hoặc quy định của liên bang hoặc quy định của tiểu bang áp
dụng cho chương trình của liên bang.
•
Tất cả mọi người đều có thể nộp khiếu nại của công dân.
•
Không có biểu mẫu khiếu nại cụ thể.
•
Không cần biết điều luật quy định chương trình tiểu bang để nộp đơn khiếu nại.
Bước 1. Sử dụng Quy trình Của Địa phương Trước
Nếu quý vị đã tuân theo quy trình khiếu nại của công dân tại học khu của quý vị, ESD hoặc nhà cung cấp dịch vụ học đường
(người được thụ hưởng phụ) nhưng không đạt được giải pháp phù hợp, hãy sử dụng quy trình khiếu nại của công dân qua
OSPI.
Bước 2: Nộp Khiếu nại của Công dân qua OSPI
Đơn khiếu nại của công dân phải bằng văn bản, do người nộp đơn ký tên và có thông tin:
•
Thông tin Liên hệ của Người Nộp Đơn Khiếu nại. Tên, địa chỉ, số điện thoại và email của quý vị, nếu có.
Tùy chọn: Nếu có người giúp quý vị nộp đơn khiếu nại của công dân, hãy nêu 1) thông tin liên hệ của người đó, và
2) mối quan hệ của người đó với quý vị — ví dụ: thành viên gia đình, họ hàng, bạn bè hoặc luật sư.
•
Thông tin về Học Khu, ESD hoặc Nhà Cung cấp Dịch vụ Học đường mà Quý vị Cho rằng Đã Có Hành vi Vi phạm.
Tên và địa chỉ của học khu, ESD hoặc nhà cung cấp dịch vụ học đường (người được thụ hưởng phụ) mà quý vị cho rằng
đã vi phạm quy tắc, luật hoặc quy định liên bang hoặc quy định của tiểu bang áp dụng cho chương trình của liên bang.
•
Tình tiết – Chuyện gì, Ai và Khi nào. Nêu thông tin mô tả các sự kiện và ngày mà quý vị cho rằng đã xảy ra hành vi vi
phạm.
1. Vi phạm yêu cầu cụ thể nào?
2. Vi phạm đã xảy ra khi nào?
3. Người quý vị cho rằng phải chịu trách nhiệm: tên của tất cả những người, chương trình và tổ chức có liên
quan.
Tùy chọn: Quý vị đã nộp đơn khiếu nại của công dân cho học khu, ESD hoặc nhà cung cấp dịch vụ học đường trước
chưa? Mặc dù Chương 392-168 WAC không yêu cầu, sẽ rất có ích nếu chúng tôi có thể xem xét bản sao khiếu nại
của công dân của quý vị và kết quả khiếu nại, nếu có.
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•

Giải pháp Quý vị Mong đợi. Đề xuất giải pháp, nếu quý vị cho rằng quý vị biết hoặc có ý tưởng về cách giải quyết vấn
đề.

Bước 3: Gửi thư hoặc Fax Khiếu nại Của Công dân cho OSPI
Văn phòng Giám đốc Học khu về Giảng dạy Công lập (Office of Superintendent of Public Instruction)
Attn: Citizen Complaint-Title I, Part A
P.O. Box 47200
Olympia, WA 98504
Fax: (360) 586-3305
Bước 4: Nhân viên OSPI Xử lý Khiếu nại Của Quý vị
Sau khi nhân viên chương trình liên bang tại OSPI nhận được đơn khiếu nại của quý vị:
1. OSPI gửi một bản sao khiếu nại của quý vị cho học khu, ESD hoặc nhà cung cấp dịch vụ học đường (người
được thụ hưởng phụ).
2. Học khu, ESD hoặc nhà cung cấp dịch vụ học đường bắt đầu tiến hành điều tra chính thức do nhân viên được
chỉ định thực hiện.
3. Nhân viên được chỉ định phản hồi bằng văn bản về cuộc điều tra cho OSPI — trong vòng 20 ngày dương lịch.
4. Nhân viên OSPI gửi cho quý vị một bản sao kết quả của cuộc điều tra do học khu, ESD hoặc nhà cung cấp dịch
vụ học đường (người được thụ hưởng phụ) thực hiện.
Phản hồi của họ phải nêu rõ ràng một trong hai kết quả:
•
Bác bỏ cáo buộc trong khiếu nại của quý vị và lý do bác bỏ.
•
Đề xuất biện pháp hợp lý để xử lý vi phạm.
Nếu quý vị cần cung cấp thêm thông tin về cáo buộc trong khiếu nại, hãy gửi thông tin đó cho OSPI trong vòng 5 ngày dương
lịch kể từ ngày nhận được phản hồi của học khu, ESD hoặc nhà cung cấp dịch vụ học đường (người được thụ hưởng phụ).
Bước 5: Quyết định Cuối cùng của OSPI
OSPI sẽ gửi cho quý vị quyết định cuối cùng bằng văn bản trong vòng 60 ngày dương lịch kể từ ngày nhân viên chương trình
liên bang tại OSPI nhận được đơn khiếu nại của quý vị — trừ các trường hợp ngoại lệ cần nhiều thời gian điều tra hơn.
Dưới đây là các bước mà nhân viên OSPI sẽ tuân thủ để đạt được quyết định cuối cùng:
1. Xem xét tất cả các thông tin thu thập được liên quan đến khiếu nại của quý vị. Xem xét bao gồm kết quả của cuộc
điều tra độc lập, tại cơ sở.
2. Quyết định độc lập rằng học khu, ESD hoặc nhà cung cấp dịch vụ học đường (người được hưởng thụ phụ) có vi
phạm quy tắc, luật hoặc quy định liên bang hoặc quy định của tiểu bang áp dụng cho chương trình của liên bang hay
không.
3. Cung cấp cho quý vị quyết định cuối cùng: Những phát hiện thực tế, kết luận và các biện pháp hợp lý cần thiết để xử
lý bất kỳ vi phạm nào.
4. Học khu, ESD hoặc nhà cung cấp dịch vụ học đường (người được hưởng thụ phụ) phải thi hành các biện pháp xử lý
mà OSPI mô tả trong vòng 30 ngày dương lịch kể từ ngày đưa ra quyết định cuối cùng.
5. Khiếu nại của công dân được xem là đã giải quyết khi OSPI đưa ra quyết định cuối cùng bằng văn bản và các biện
pháp xử lý, nếu cần thiết, được hoàn tất.
Kéo dài hoặc Từ bỏ Thời hạn
Nếu quý vị - người khiếu nại, và học khu, ESD hoặc nhà cung cấp dịch vụ học đường (người được hưởng thụ phụ) có tên trong đơn
khiếu nại của công dân đồng ý kéo dài thời hạn, phải lập thỏa thuận này bằng văn bản và gửi đến OSPI trong vòng 10 ngày dương lịch
kể từ ngày học khu, ESD hoặc nhà cung cấp dịch vụ học đường (người được hưởng thụ phụ) nhận được thông báo của OSPI.
Văn phòng Giám đốc Học khu về Giảng dạy Công lập (Office of Superintendent of Public Instruction)
Attn: Citizen Complaint—Title I, Part A
P.O. Box 47200
Olympia, WA 98504
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