
Nhöõng haäu quaû veà vi phaïm Quy
Taéc Cö Xöû Hoïc Sinh vaø caùc Chính
Saùch Sôû Giaùo Duïc laø gì?

Nhöõng hoïc sinh vi phaïm caùc ñieàu leä
trong Quy Taéc Cö Xöû Hoïc Sinh vaø caùc
Chính Saùch cuûa Sôû Giaùo Duïc seõ ñöôïc
thi haønh kyû luaät. Nhöõng hình phaït naøy
coù theå bao goàm:  

• Caûnh caùo hoïc sinh baèng lôøi hoaëc 
baèng giaáy vieát 

• Töôùc ñi caùc quyeàn haïn cuûa lôùp  
vaø/hoaëc cuûa tröôøng hoïc

• Taùch khoûi lôùp hoïc 
• Phaït giôø aên tröa, phaït ôû laïi sau giôø 

hoïc vaø/hoaëc hoïc thöù Baûy
• Phaït ôû tröôøng (naêm ngaøy hoïc hoaëc 

ít hôn)
• Ñuoåi hoïc ngaén haïn (naêm ngaøy hoïc 

hoaëc ít hôn)
• Ñuoåi hoïc daøi haïn (saùu tôùi möôøi 

ngaøy hoïc)
• Keùo daøi theâm vieäc ñuoåi hoïc töø tröôøng

khoâng quaù 90 ngaøy hoïc
• Truïc xuaát töø tröôøng hoïc khoâng quaù 

186 ngaøy hoïc

Caùc phuï huynh coù theå
nhaän theâm caùc thoâng tin ôû ñaâu?
Caùc hoïc sinh vaø caùc phuï huynh coù theå tröïc tieáp hoûi nhöõng thaéc maéc veà Quy Taéc Cö
Xöû  Hoïc Sinh vaø caùc Chính Saùch Sôû Giaùo Duïc tôùi hieäu tröôûng cuûa tröôøng mình.
Theâm vaøo ñoù, caùc phuï huynh ñoàng thôøi cuõng coù theå lieân laïc Wichita Public Schools
Parent and Community Support Network Mediator ôû soá 973-4668 ñeå bieát theâm
thoâng tin.

Tröôøng Coâng Laäp Wichita khoâng phaân bieät treân caên baûn chuûng toäc, maøu da, toå toâng,
quoác goác, toân giaùo, phaùi tính, taøn taät/baát löïc, tuoåi taùc, hieän traïng cöïu chieán binh,
hoaëc baát kyø söï phaân loaïi naøo ñöôïc luaät phaùt baûo veä. Nhöõng ai coù thaéc maéc coù theå
lieân laïc Giaùm Ñoác Title IX/ADA/Nhaân vieân Ñieàu Phoái Section 504 cuûa Tröôøng
Quaän cho caùc ngöôøi lôùn ôû soáá 316-973-4420, hoaëc Nhaân Vieân Ñieàu Phoái Section 504
cho caùc hoïc sinh ôû soá 316-973-4650, 201 N. Water, Wichita, KS 67202.
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Quaù trình kyû luaät hoïc sinh laø gì? 

Ngöôøi coù thaåm quyeàn ñeå ñuoåi hoïc, ñeå ñeà
nghò keùo daøi vieäc ñuoåi hoïc hoaëc truïc xuaát
laø hieäu tröôûng hoaëc ngöôøi ñöôïc chæ ñònh
bôûi Sôû Giaùo Duïc trong Chính saùch 5113
vaø caùc luaät cuûa Tieåu bang Kansas. Khi
moät hoïc sinh bò ñuoåi hoïc ngaén haïn, hoïc
sinh phaûi ñöôïc thoâng baùo veà caùc toäi traïng
baèng lôøi vaø baèng thö vaø ñöôïc cung öùng
moät buoåi xeùt xöû khoâng nghi thöùc. 

Buoåi xeùt xöû bao goàm caùc quyeàn haïn cuûa
hoïc sinh:

• coù quyeàn maët ôû buoåi xeùt xöû;
• ñöôïc thoâng baùo veà caùc toäi traïng;
• ñöôïc thoâng baùo veà vieäc buoäc toäi; vaø
• ñeå quyeàn bieän hoä cho caùc toäi traïng

Nhöõng hoïc sinh naøo ñöôïc ñeà nghò keùo daøi
theâm vieäc ñuoåi hoïc hoaëc truïc xuaát seõ
ñöôïc thoâng baùo baèng thö cho moät buoåi xeùt
xöû theo nghi thöùc; ñöôïc cung öùng caùc
quyeàn haïn veà quaù trình xeùt xöû theo thuû
tuïc vaø ñuöôïc cung öùng moät tieán trình
khaùng caùo nhö ñöôïc ghi trong Chính Saùch
5113. Khi caân nhaéc vieäc thi haønh kyû luaät
ñoái vôùi caùc hoïc sinh taøn taät lieân quan tôùi
vi phaïm caùc ñieàu leä, caùc noäi quy vaø caùc
quy ñònh cuûa tröôøng hoïc, caùc quyeàn haïn
veà quaù trình theo thuû tuïc ñeàu ñöôïc baûo
ñaûm qua Ñaïo Luaät Giaùo Duïc caùc Caù
Nhaân vôùi Taøn Taät (IDEA), phuø hôïp vôùi
caùc ñaïo luaät vaø caùc quy ñònh cuûa Kansas.

QUY TAÉC CÖ XÖÛ
HOÏC SINH

Wichita Public Schools–Unified School District 259

www.usd259.org
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Moät Höôùng Daãn daønh cho caùc Phuï Huynh vaø caùc Hoïc Sinh



Sôû Giaùo Duïc Tröôøng Coâng Laäp Wichita
bieát raèng phaàn ñoâng hoïc sinh öùng xöû trong moät caùch hôïp lyù vaø toân troïng. Nhöõng hoïc
sinh naøy hieåu raèng caùc haønh vi an toaøn vaø traät töï laø ñieàu caàn thieát ñeå baûo ñaûm caùc
em thaønh coâng ôû tröôøng. Söï cam keát ñoù laø then choát ñeå hoïc sinh thaønh coâng. 

Taïi sao chuùng toâi coù Quy Taéc Cö Xöû Hoïc Sinh?
Muïc ñích cuûa Quy Taéc Cö Xöû Hoïc sinh maø phaûn aûnh caùc Chính Saùch cuûa Sôû Giaùo
Duïc cuûa chuùng ta laø ñeå truyeàn ñaït caùc kyø voïng roõ raøng veà haønh ñoäng cuûa hoïc sinh.
Haønh ñoäng toát laø ñieàu caàn thieát ñeå baûo ñaûm moâi tröôøng hoïc hoûi thaønh coâng, traät töï,
vaø an toaøn.  

Caùc chính saùch khoâng dung thöù laø gì?
Tröôøng Coâng Laäp Wichita coù ba chính saùch khoâng dung thöù. Chuû ñích cuûa nhöõng
hình phaït nhaèm ngaên caám caùc haønh vi naøy laø ñieàu caàn thieát ñeå baûo veä taát caû caùc
hoïc sinh vaø caùc nhaân trong tröôøng quaän cuûa chuùng ta. 
Caùc chính saùch khoâng dung thöù laø:

• BOE Policy 1462 - Pupil Behavior- Assault and/or Battery of Staff Member
• BOE Policy 1465 - Pupil Behavior-Alcohol, Drugs, Drug Paraphernalia, and/or 

Other Controlled Substances
• BOE Policy 1466 - Possession or Use of Weapons

❚ Coá gaéng hoïc taäp 
ñeå ñaït möùc ñoä thaønh töïu cao nhaát  

❚ Ñi hoïc moãi ngaøy
Coù maët ôû lôùp hoïc ñuùng giôø vaø saün saøng
ñeå hoïc

❚ Bieåu loä loøng toân troïng
ñoái vôùi caùc giaùo vieân, caùc giaùm hieäu, 
caùc nhaân vieân tröôøng hoïc vaø caùc hoïc 
sinh khaùc. 

❚ Thaät thaø vaø chaân thaät 

❚ Goùp phaàn tôùi moät moâi tröôøng an toaøn
vaø traät töï
baèng caùch tuaân theo caùc quy taéc cö xöû 
vaø caùch aên maëc hoïc sinh

❚ Töû teá vaø yù töù
vôùi moïi ngöôøi ôû tröôøng hoïc

❚ Toân troïng taøi saûn tröôøng hoïc
vaø taøi saûn cuûa nhöõng ngöôøi khaùc

❚ Tìm söï giuùp ñôõ töø caùc nhaân vieân 
tröôøng hoïc veà caùc khoù khaên trong vieäc
hoïc taäp, veà giaûi caùc vaán ñeà cö xöû  vaø 
ñeå giaûi caùc maâu thuaãn

❚ Taïo caùc muïc tieâu hoïc taäp
vaø coá gaéng ñeå ñaït caùc muïc tieâu

❚ Chaáp nhaän traùch nhieäm 
veà caùc haønh ñoäng vaø vieäc hoïc cuûa mình

❚ Baùo caùo caùc thoâng tin cho nhaân vieân 
tröôøng hoïc maø coù theå giuùp phoøng ngöøa
thöông tích hoaëc nguy hieåm tôùi nhöõng 
ngöôøi khaùc ôû tröôøng. 

❚ Baïo löïc
bao goàm ñaám, ñaùnh, sôø moù khoâng thích
hôïp, baét naït, caùc töø ngöø hoaëc haønh
ñoäng haêm doïa vaø caát giöõ hoaëc söû duïng
caùc vöõ khí. 
(Caùc Chính Saùch Sôû Giaùo Duïc: P1116 Quaáy
nhieãu Tình Duïc Hoïc Sinh; P1119 Quaáy Nhieãu
Tình Duïc Hoïc Sinh Döïa treân Caên Baûn Chuûng
Toäc, Maøu Da, Toân Giaùo, Giôùi Tính, Quoác Goác,
hoaëc Taøn Taät; P1359 Hoïc Sinh An Toaøn vaø
Baûo Veä; P1462 Haïnh Kieåm Hoïc Sinh-Haønh
Hung vaø Uy Hieáp Vieân Chöùc Nhaø Tröôøng;
P1464 Haïnh Kieåm Hoïc Sinh-Caùc Quy Ñònh;
P1466 Mang hoaëc Söû Duïng caùc Vuõ Khí; P5113
Ñuoåi vaø/hoaëc Truïc Xuaát Hoïc Sinh)

❚ Phaù roái 
bao goàm nhöõng haønh ñoäng phaù roái tieán
trình hoïc taäp cuûa caùc hoïc sinh vaø caùc
giaùo vieân.
(Caùc Chính Saùch Sôû Giaùo Duïc: P1464 Haïnh
Kieåm Hoïc Sinh-Caùc Quy Ñònh; P1465 Haïnh
Kieåm Hoïc Sinh-Röôïu, Ma Tuùy, Duïng Cuï Ma
Tuùy vaø/hoaëc caùc Chaát Haïn Cheá Khaùc; P1473
Tieâu Chuaån Ñoàng Phuïc-Caùc Quy Ñònh; P5112
Kyû Luaät lôùp hoïc  P5113 Ñuoåi vaø/hoaëc Truïc
Xuaát Hoïc Sinh)

❚ Khoâng nghe lôøi
khoâng tuaân theo caùc chæ daãn hôïp lyù cuûa 
nhaân vieân tröôøng hoïc vaø khoâng tuaân
theo caùc ñieàu leä cuûa tröôøng hoïc. 

(Caùc Chính Saùch Sôû Giaùo Duïc:  P1464 Haïnh
Kieåm Hoïc Sinh-Caùc Quy Ñònh; P5113 Ñuoåi
vaø/hoaëc Truïc Xuaát Hoïc Sinh)

❚ Khoâng thaønh thaät
bao goàm aên caép, gian laän, aên caép yù vaø
noùi doái.
(Caùc Chính Saùch Sôû Giaùo Duïc:  P1464 Haïnh
Kieåm Hoïc Sinh-Caùc Quy Ñònh; P5113 Ñuoåi
vaø/hoaëc Truïc Xuaát Hoïc Sinh)

❚ Phaù hoaïi 
bao goàm phaù huûy, laøm maát veû ñeïp hoaëc
phaù hoaïi taøi saûn tröôøng hoïc vaø taøi saûn
cuûa nhöõng ngöôøi khaùc. 
(Caùc Chính Saùch Sôû Giaùo Duïc:  P1464 Haïnh
Kieåm Hoïc Sinh-Caùc Quy Ñònh; P5113 Ñuoåi
vaø/hoaëc Truïc Xuaát Hoïc Sinh)

Caùc phuï huynh vaø caùc hoïc sinh coù theå
yeâu caàu moät baûn sao cuûa caùc Chính Saùch
Sôû Giaùo Duïc naøy töø hieäu tröôûng tröôøng
hoïc.  

❚ Nhöõng Taán Coâng/Vi Phaïm Tình Duïc  
maø bao goàm sôø moù, phôi baøy, khieâu daâm
khoâng lieân öùng.
(Caùc Chính Saùch Sôû Giaùo Duïc: P5117 Baùo
Caùo vieäc Nghi Ngôø Ngöôïc Ñaõi/Boû Beâ Treû
Em; P2361 Luaät Thi Haønh Lieân Heä vôùi caùc
Hoïc Sinh)

Nhöõng haønh vi baát hôïp phaùp coù theå ñoøi
hoûi söï tham gia cuûa caùc cô quan beân
ngoaøi nhö cô quan thi haønh phaùp luaät, cô
quan treû em vaø gia ñình, v.v…

Caùc hoïc sinh Tröôøng Coâng Laäp Wichita xöùng ñaùng coù moät moâi tröôøng hoïc taäp an toaøn, traät töï vaø thaønh coâng nôi maø caùc em coù theå ñaït ñöôïc caùc kyõ naêng toát ñeïp nhaát cuûa mình!

Nhöõng haønh vi naøo khoâng 
ñöôïc pheùp theo Quy Taéc Cö Xöû Hoïc Sinh cuûa chuùng toâi?

Quy Taéc Cö Xöû Hoïc Sinh vaø caùc Chính Saùch cuûa Sôû Giaùo Duïc ngaên caám haønh vi hoïc
sinh ôû tröôøng, ôû caùc hoaït ñoäng ñöôïc baûo trôï cuûa tröôøng, vaø treân caùc xe bus ñöôïc söû
duïng ñeå chuyeân chôû caùc hoïc sinh cho tröôøng quaän laø:

STUDENT CODE
OF CONDUCT

STUDENT CODE
OF CONDUCT

Caùc kyø voïng cuûa 
chuùng toâi ñoái vôùi caùc hoïc sinh laø gì?

Taát caû caùc hoïc sinh ñöôïc ñoøi hoûi ñeå töï öùng xöû trong moät thaùi ñoä lòch thieäp, yù töù vôùi quan
taâm tôùi söï an toaøn vaø haïnh phuùc cuûa nhöõng ngöôøi khaùc ôû tröôøng, ôû caùc hoaït ñoäng ñöôïc baûo
trôï cuûa tröôøng vaø treân caùc xe bus ñöôïc duøng ñeå chuyeân chôû caùc hoïc sinh cho tröôøng quaän. 

Theo Quy Taéc Cö Xöû Hoïc Sinh cuûa 
chuùng toâi, caùc hoïc sinh ñöôïc ñoøi hoûi ñeå:

Chính Sách Sở Giáo Dục 5116 - Những Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp (ESI):
Trường Công Lập Wichita có một chính sách cai quản việc sử dụng của ESI (nghĩa
là sự tách biệt và sự kiềm chế của bất cứ học sinh nào). Chính sách này có sẵn bằng
bản điện tử tại www.usd259.org/esi. Một bản in có sẵn theo yêu cầu từ trường học
của học sinh hoặc từ các văn phòng huyện. 
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P5116  NHỮNG CAN THIỆP AN TOÀN KHẨN CẤP 

CHÍNH SÁCH SỞ GIÁO DỤC:  

Việc áp dụng tách biệt hoặc kiềm chế (Những Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp (ESI)) của 
bất cứ học sinh nào có thể chỉ được áp dụng khi học sinh có hành động trực tiếp gây nguy 
hiểm cho mình hoặc cho những người khác, trong trường hợp nào đó, có hành động phá 
hoại tài sản. ESI sẽ chỉ được áp dụng sau khi ít hạn chế hoặc những xâm phạm khác đã 
được xem xét và được kể là không khả thi. Một số phương thức của sự kiềm chế đều bị cấm 
và bất kỳ sự kiềm chế nào được áp dụng phải nhất quán với chính sách này. Sự kiềm chế 
hoặc tách biệt sẽ không được sử dụng như là hình phạt hoặc kỷ luật, như một biện pháp bị 
ép buộc hoặc trả thù, hoặc như là một tiện nghi cho một nhân viên trường học. 

Nguyên Tắc Xử Lý Hành Chính: 

1.   Sự Ðịnh nghĩa: 
a. “Hành chính xem xét” có nghĩa là xem xét bởi hội đồng quản trị theo yêu cầu của một 

phụ huynh.  
b. “Kiềm Chế Hóa Chất”  có nghĩa là sử dụng thuốc để điều khiển hành vi bạo lực của 

học sinh hoặc hạn chế sự chuyển động của học sinh.  
c.  “Khiếu nại” có nghĩa là một văn bản mà một phụ huynh khiếu nại với sở giáo dục.  
d. “Huyện” có nghĩa là một khu học chánh được tổ chức theo luật của tiểu bang này mà 

được duy trì một trường công cho một học kỳ theo K.S.A.  72-1106, và các sử đổi 
thêm vào đó. Thuật ngữ nào bao gồm cơ quan quản lý của bất kỳ trường tư nào được 
công nhận.  

e.  “Những Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp” có nghĩa là việc áp dụng tách biệt hoặc kiềm 
chế.  

f. “Sự cố” có nghĩa là mỗi sự kiện của việc sử dụng các biện pháp can thiệp an toàn 
khẩn cấp. 

g. “Phụ Huynh” có nghĩa là (1) một cha mẹ ruột; (2) một cha mẹ nuôi; (3) một người 
hành động như một cha mẹ ruột như được định nghĩa trong K.S.A. 72-1046(d)(2), và 
được bổ sung; (4) một giám hộ hợp pháp; (5) người biện hộ giáo dục cho một học 
sinh với một tính ngoại lệ; (6) một cha mẹ nuôi, trừ khi học sinh là một đứa trẻ với 
một tính ngoại lệ; hoặc (7) một học sinh nào đã đạt tuổi trưởng thành hoặc là một vị 
thành niên sống tự lập.  

h. “Kiềm Chế Thể Lực” có nghĩa là tạm đụng hoặc giữ tay, cổ tay, cánh tay, vai, hoặc 
lưng của một học sinh nào đang hành động, với một mục đích lôi kéo để đi đến một 
địa điểm an toàn 

i. “Kiềm Chế Thể Chất” có nghĩa là vũ lực đã được sử dụng để hạn chế việc chuyển 
động của học sinh, trừ khi rằng sự đụng chạm đó được cho phép, khẩn khoản hoặc 
không chủ ý và sự đụng chạm là để dỗ dành, phụ giúp hoặc hướng dẫn sẽ không được 
xem là kiềm chế thể chất. 

j. “Kiềm Chế Máy Móc” có nghĩa là bất kỳ thiết bị hoặc đồ vật nào được sử dụng để 
hạn chế việc chuyển động của học sinh.  

k. “Cảnh sát viên” có nghĩa là một nhân viên cảnh sát hưởng lương nguyên ngày hoặc 
nửa ngày hoặc nhân viên của tiêu bang, của một tỉnh, hoặc của một thành phố, người 
với những nhiệm vụ bao gồm phòng ngừa phát hiện tội phạm và thi hành pháp luật 
hình sự hoặc giao thông của tiểu bang này hoặc của bất kỳ đô thị Kansas nào.  

l. “Trường Học” có nghĩa là bất kỳ môi trường học tập, bao gồm bất kỳ tổ chức không 
lợi nhuận hoặc  trường công hoặc  trường  tư, mà nhận  tài  trợ công cộng phải  tuân 
theo các quy định của sở giáo dục tiểu bang. 
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m. “Cảnh sát trường học” có nghĩa là một cảnh sát viên làm việc cho một cơ quan thự 
thi pháp  luật địa phương nào được bổ nhiệm đến một huyện qua một thỏa thuận 
giữa cơ quan thực thi pháp luật địa phương và huyện.  

n. “Cảnh sát resource của trường học” có nghĩa là một người đang làm việc cho sở giáo 
dục của bất cứ khu học chánh nào với mục đích phụ giúp và bổ sung cơ quan thực 
thi pháp luật địa phương, mà trường huyện được tọa lạc, nhưng không phải là một 
cảnh sát viên.  

o. “Tách Biệt” có nghĩa là đặt một học sinh trong một địa điểm nơi tất tất những điều 
kiện như sau được đáp ứng: 
1) Học sinh được đặt trong một phòng kín bởi nhân viên trường học. 
2) Học sinh được tách xa các người lớn và các bạn học với có mục đích. 
3) Học sinh được ngăn cản từ việc rời khỏi, hoặc hợp lý tin rằng học sinh sẽ được 

ngăn cản từ việc rời khỏi, phòng kín.  
Sự tách biệt không bao gồm một time-out. “Time-out” có nghĩa là một sự can thiệp hành 
vi mà một học sinh đang tạm thời bị tách biệt từ một hoạt động học tập mà không bị giới 
hạn.  

2. Sử Dụng Những Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp: 
Việc áp dụng của những Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp sẽ chỉ được sử dụng khi một học sinh 
có hành động gây nguy hiểm cho mình và cho những người khác với khả năng hiện tại để 
gây nguy hiểm hoặc hành động bạo lực mà phá hoại tài sản. Những lựa chọn ít hạn chế đối 
với ESI, như các biện pháp chủ động ngăn ngừa, các biện pháp tiết giảm, những can thiệp và 
những hỗ trợ hành vi tốt, sẽ được coi là không phù hợp hoặc không hiểu quả trong những 
tình huống như thế bởi nhân viên của trường học chứng kiến hành vi của học sinh trước khi 
sử dụng bất kỳ ESI nào. Việc sử dụng ESI sẽ chấm dứt ngay sau khi việc gây tổn hại về thể 
chất không còn tồn tại. Sử dụng một ESI cho các mục đích của kỷ luật, xử phạt hoặc cho sự 
tiện lợi của một nhân viên trường học sẽ không đáp ứng các tiêu chuẩn tức thì gây tổn hại về 
thể chất.  
a. Những Loại Kiềm Chế Bị Cấm: 

1) Việc sử dụng nằm sấp, hoặc úp mặt xuống, kiềm chế thể lực, nằm ngửa, hoăc kiềm 
chế thể lực với ngửa mặt; kiềm chế thể lực mà cản trở đường hô hấp của một học 
sinh; hoặc bất kỳ kiềm chế thể lực nào mà ảnh hưởng nguồn thông tin chính của học 
sinh; 

2) Việc áp dụng kiềm chế hóa chất, trừ khi được điều trị theo toa cho tình trạng sức khỏe 
hoặc tâm thần của học sinh bởi một người có giấp phép phù hợp để điều trị.   

3) Việc áp dụng kiềm chế thiết bị, ngoại trừ những thiết bị bảo hộ hoặc ổn định được chỉ 
thị bởi một người có giấp phép phù hợp để chỉ thị cho thiết bị hoặc được đòi hỏi bởi 
pháp luật, bất kỳ thiết bị nào được dùng bởi một cảnh sát viên trong việc thực thi các 
nhiệm vụ phát luật, và các dây an toàn và những dụng cụ khác khi được dùng để kiềm 
chế học sinh trong lúc vận chuyển. 

b. Những Hạn Chế về Tách Biệt:  
1) Khi một học sinh được đặt trong tách biệt, một nhân viên trường học sẽ có thể thấy và 

nghe học sinh ở bất kỳ lúc nào.  
2) Tất cả các phòng tách biệt được trang bị với một cửa có ổ khóa được thiết kế để đảm 

bảo rằng ổ khóa tự động mở khi nhân viên trường học đang thấy học sinh rời phòng 
tách biệt, hoặc trong một trường hợp khẩn cấp, như hỏa hoạn hoặc thời tiết khắc 
nghiệt. 

3) Một phòng tách biệt phải nên là một nơi an toàn với cân xứng và các đặc điểm tương 
tự như những phòng khác nơi các học sinh hay lui tới. Phòng như vậy sẽ không có bất 
kỳ tình huống gì mà có thể gây nguy hiểm cho học sinh và phải có thông hơi tốt và đủ 
ánh sáng.  
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c.  Những Hạn Chế Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp: 
1) Một học sinh không nên bị được kể là một ESI nếu học sinh đó được biết là có một 

điều kiện y tế mà có thể gây nguy hiểm về tâm thần hoặc thể chất cho học sinh đó kết 
quả như là ESI. Hiện trạng y tế phải được cho biết trong một văn bản từ bác sĩ hợp 
pháp của học sinh, một bản sao mà được cung cấp cho trường học và được cho vào 
hồ sơ của học sinh. Văn bản đó phải bao gồm một giải thích về chẩn đoán của học 
sinh, một liệt kê về bất kỳ lý do tại sao một ESI sẽ gây nguy cơ đến tâm thần hoặc thể 
chất của học sinh và được đề nghị những thay thế cho việc sử dụng của ESI. Tuy 
nhiên, một học sinh có thể vẫn phải bị được kể là một ESI nếu không xem học sinh là 
một ESI kết quả sẽ gây tổn hại thể chất đáng kể cho học sinh hoặc những người khác.  

2) Các cảnh sát resource của trường học và các cảnh sát viên được miễn từ những yêu 
cầu của các quy định ESI. Các nhân viên giữ an ninh trường học (security officers) 
không được miễn và do đó không thể sử dụng những kiềm chế bị ngăn cấm, bao gồm 
cả còng tay.  

3.  Huấn Luyện: 
a. Tất cả các nhân viên của huyện sẽ xem xét và công nhận Chính Sách Sở Giáo Dục P5116 

những Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp. 
b. Huấn luyện hàng năm sẽ được cung cấp cho tất cả các nhân viên huyện trong việc áp 

dụng ESI. Huấn luyện sẽ chú trọng rằng các phương pháp can thiệp, các phương pháp tiết 
giảm, các can thiệp hành vi tốt và những hỗ trợ hành vi tốt là những phương pháp được 
đề nghị mà sẽ cần được áp dụng, nếu khả thi, trước khi áp dụng một ESI. Mức độ huấn 
luyện được cần cho mỗi người phải đáp ứng rằng nhu cầu của người đó phù hợp với vai 
trò, nhiệm vụ của họ và nhu cầu tiềm năng cho các can thiệp an toàn khẩn cấp.  

c. Các quản trị viên của huyện và trường học sẽ xác định nhân viên nào cần được huấn 
luyện trong những phương pháp can thiệp hành vi hạn chế nhất, ví dụ như kiềm chế.  

d. Văn bản hoặc tài liệu điện tử sẽ được lưu giữ về huấn luyện mà đã được cung cấp và các 
người tham gia đã được huấn luyện.  

4. Tài Liệu và Thông Báo: 
a. Các trường học có trách nhiệm cung cấp và lưu giữ tài liệu cho mỗi lần áp dụng một ESI 

mà phải bao gồm: 
1) ngày và giờ của can thiệp 
2) loại can thiệp đã áp dụng (tách biệt hoặc kiềm chế) 
3) khoảng thời gian (số phút) can thiệp đã được áp dụng  
4) một mô tả của hành vi xô đẩy ESI và những xen vào khác về hành được xem xét; 

và 
5) nhân viên trường học nào đã tham gia trong hoặc đã giám sát sự can thiệp.  
6) để xem học sinh đã có một chương trình giáo dục cá nhân hóa (IEP) ở lúc sử việc 

xảy ra; và 
7) để xem học sinh đã có một section 504 kế hoạch ở lúc xảy ra sự việc.  

b. Tài liệu được duy trì bởi một trường học về việc áp dụng ESI phải được soạn và trình ít 
nhất hàng quý, tới Ban Hỗ Trợ Học Sinh. 

c. Phân Khu Ban Hỗ Trợ Học Sinh sẽ cung cấp các bản báo cáo hàng quý của tất cả các sự 
cố của can thiệp an toàn khẩn cấp tới KSDE(Sở Giáo Dục Kansas) theo các ngày và bằng 
hình thức được đòi hỏi bởi KSDE. Ngoài ra, tài liệu của việc áp dục ESI của huyện sẽ 
được cung cấp tới KSDE khi được yêu cầu bằng văn bản của KSDE. 

d. Ít nhất mỗi năm, hiệu trưởng của mỗi trường sẽ xem lại tài liệu ESI để xác định sự phù 
hợp của việc áp dụng ESI. Ít nhất mỗi năm, Ban Hỗ Trợ Học Sinh sẽ xem lại tài liệu ESI 
về việc thi hành thích hợp của ESI trong huyện và tác động của nó về nội dung của huấn 
luyện cho các nhân viên huyện.  
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e. Các phụ huynh sẽ được thông báo cùng ngày một xen vào an toàn khẩn cấp được sử dụng 
với con em họ bởi hiệu trưởng hoặc người được chỉ định. Nếu hiệu truởng hoặc người 
được chỉ định không thể thông báo được với phụ huynh, họ sẽ cố gắng để thông báo một 
người liên lạc khẩn cấp bằng sử dụng ít nhất hai phương pháp. Một phụ huynh có thể 
định một phương pháp liên lạc ưa thích để nhận thông báo cùng ngày. Một phụ huynh có 
thể đồng ý, bằng văn bản, để chỉ nhận được một thông báo cùng ngày từ trường học cho 
nhiều sự cố xảy ra trong cùng ngày. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ ghi tài liệu 
của việc thông báo và những nỗ lực của thông báo trong Hệ Thống Thông Tin Học Sinh. 
Văn bản tài liệu của ESI được sử dụng nên được hoàn chỉnh và được cung cấp cho phụ 
huynh không trễ hơn ngày học sau ngày mà ESI đã sử dụng. Văn bản tài liệu sẽ bao gồm: 

1) Những sự kiện dẫn đến sự cố; 
2) Những hành vi của học sinh mà đòi hỏi sử dụng ESI; 
3) Những bước được thực hiện để chuyển tiếp học sinh trở lại trong môi trường học 

tập; 
4) Ngày và thời gian sự việc đã xảy ra, loại ESI đã được sử dụng, thời hạn của ESI 

và nhân viên trường học nào đã sử dụng hoặc giám sát ESI; 
5) Một tùy chọn cho những phụ huynh để cung cấp thông tin phản hồi cho trường 

học liên quan đến vụ vệc; 
6) Một tường trình mà mời và đặc biệt khuyến khích các phụ huynh để sắp xếp một 

cuộc họp để thảo luận về vụ việc và làm thế nào để ngăn ngừa việc sử dụng ESI 
trong tương lai; và 

7) Thông tin email và điện thoại cho phụ huynh để liên lạc trường học để sắp xếp 
cuộc họp ESI.  

Trường học có thể nhóm các vụ việc lại với nhau mà xảy ra trong cùng ngày khi lập hồ 
sơ các mục 1), 2), và 3) nếu vấn đề kích hoạt đòi hỏi ESI là như nhau. 

f.  Khi một sự cố xảy ra lần đầu tiên liên quan đến việc sử dụng ESI trong một niên học, phụ 
huynh sẽ được cung cấp thông tin như sau bằng văn bản hoặc, khi văn bản yêu cầu của 
phụ huynh, bằng email. Nếu có một sự cố thứ hai hoặc sự cố sau đó trong cùng niên học, 
phụ huynh phải được cung cấp với một trang web đầy đủ và trực tiếp bao gồm những 
thông tin này.  
1) một bản sao của chính sách này mà cho biết khi một ESI có thể được sử dụng;  
2) một tờ về quyền của phụ huynh; 
3) thông tin về quyền của phụ huynh để nộp đơn khiếu nại qua quá trình giải quyết tranh 

chấp của huyện; 
4) quá trình khiếu nại của sở giáo dục tiểu bang (quá trình này sẽ được bao gồm một khi 

nó được phát triển); 
5) thông tin mà sẽ giúp phụ huynh trtong việc điều hướng quá trình khiếu nại, bao gồm 

thông tin liên lạc cho các Families Together and the Disability Rights Center of 
Kansas: và 

6) Một trang web đầy đủ bao gồm thông tin này. 
g.  Nếu một trường học nhận thức rằng một cảnh sát viên hoặc cảnh sát resource của trường 

đã sử dụng tách biệt, kiềm chế thể chất hoặc kiềm chế bằng máy móc đối với một học 
sinh, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ sẽ thông báo phụ huynh cùng ngày 
bằng sử dụng phương pháp liên lạc được đề nghị. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định 
sẽ ghi tài liệu của việc thông báo và những nỗ lực thông báo trong Hệ Thống Thông Tin 
Học Sinh. Kiềm chế bằng máy móc bao gồm nhưng không giới hạn tới việc sử dụng còng 
tay. Tài liệu văn bản của vụ việc là không được đòi hỏi.  
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5)  Yêu Cầu Cuộc Họp: 
a. Sau mỗi sự cố, một phụ huynh có thể yêu cầu một cuộc họp với trường học để thảo luận 

và thẩm vấn vụ việc. Một phụ huynh có thể yêu cuộc họp đó bằng lời, bằng văn bản hoặc 
bằng phương tiện điện tử. Một trường học thực hiện một cuộc họp đã yêu cầu trong vòng 
10 ngày học theo yêu cầu của phụ huynh. Trọng tâm của bất kỳ cuộc họp triệu tập nào là 
phải để thảo luận về cách chủ động những cách để ngăn ngừa nhu cầu cho ESI và để 
giảm các sự cố trong tương lai.   

b. Ðối với một học sinh nào có một IEP hoặc một kế hoạch Section 504, đội IEP hoặc đội 
Section 504 của học sinh sẽ thảo luận vụ việc và xem xét nhu cầu để thực hiện một Chức 
Năng Ðánh Giá Hành Vi (FBA), phát triển một Kế Hoạch Hành Vi Can Thiệp (BIP) hoặc 
sửa đổi nếu còn tồn tại. 

c. Ðối với một học sinh với một kế hoạch section 504, đội kế hoạch section 504 sẽ thảo luận 
và xem xét nhu cầu cho một đánh giá hco các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 

d. Những phụ huynh của những học sinh nào được phụ huynh cho học một trường tư có thể 
yêu cầu một cuộc họp đội IEP.  

e. Ðối với những học sinh nào không có một IEP hoặc kế hoạch Section 504, phụ huynh và 
trường học sẽ thảo luận và xem xét sự phù hợp của một đề nghị cho một cuộc đánh giá 
cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, nhu cầu cho một FBA, hoặc nhu cầu cho một BIP. Bất 
kỳ cuộc họp nào sẽ bao gồm phụ huynh của học sinh, một giám hiệu trường học cho 
trường nơi học sinh theo học, một trong các giáo viên của học sinh, một nhân viên trường 
học đã định bởi giám hiệu trường học phù hợp cho cuộc họp đó.  

f. Phụ huynh của một học sinh dưới 18 tuổi sẽ xác định xem học sinh có nên được mời đến 
bất kỳ cuộc họp nào được yêu cầu bởi phụ huynh. 

g. Thời gian cho kêu gọi một cuộc họp đó có thể được kéo dài hơn 10 ngày học thời hạn nếu 
phụ huynh của học sinh không thể tham gia trong khoảng thời gian đó.  

h. Không gì trong phần này sẽ được phân tích để cấm sự phát triển và thực hiện cho một 
FBA hoặc một BIP cho bất kỳ học sinh nào nếu học sinh đó có thể được lời từ biện pháp 
đó.  

6. Giải Quyết Tranh Chấp: 
a. Sở Giáo Dục chỉ định Giám Ðốc Nguồn Nhân Lực (Chief Human Resources Officer) như 

một điều tra viên để tiến hành điều tra các đơn khiếu nại của phụ huynh. 
b. Nếu một phụ huynh tin rằng một ESI đã được sử dụng với tính chất vi phạm chính sách 

này của Sở Giáo Dục và các quy định của tiểu bang, thì trong thời gian 30 ngày kể từ 
ngày được thông báo của việc sử dụng ESI, phụ huynh có thể nộp đơn khiếu nại tới Giám 
Ðốc Nhân Sự của Trường Công Lập Wichita.  

c. Giám Ðốc Nguồn Nhân Lực nào sẽ hoàn tất một điều tra và cung cấp phụ huynh, trường 
học, tổng giám thị, Ban Hỗ Trợ Học Sinh và KSDE văn bản về các kết quả và nếu cần 
thiết, hành động khắc phục trong một thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đơn bởi một phụ 
huynh. Việc soạn thảo và xử lý báo cáo của điều tra viên sẽ phù hợp với những đòi hỏi 
của Ðạo Luật Quyền Giáo Dục và Bảo Mật Gia Ðình (FERPA) và sẽ, trong mức độ có 
thể, giữ bí mật về các vấn đề cá nhân. Sự quyết định của Giám Ðốc Nguồn Nhân Lực sẽ 
là quyết định sau cùng.  

d. Một phụ huynh có thể nộp một đơn khiếu nại quá trình khiếu nại sở giáo dục tiểu bang 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày một quyết định cuối cùng đã ban hành bởi Chief Human 
Resources Officer. Những yêu cầu xem xét hành chính phải được đề trình với Ủy Viên 
Giáo Dục trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hội Ðồng Ðịa Phương ra quyết định cuối cùng 
của nó hoặc trong vòng 60 ngày kể từ ngày phụ huynh đệ trình đơn khiếu nại với hội 
đồng quản trị của địa phương, nếu hội đồng địa phương đã không đưa ra một quyết định 
sau cùng. Các phụ huynh có thể gửi yêu cầu này bằng đường bưu điện tới Kansas State 
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Department of Education, Landon State Office Building, 900 SW Jackson Street, Suite 
600, Topeka, Kansas 66612. 

e. Thêm thông tin thông báo các phụ huynh về quyền để nộp đơn khiếu nại mà bao gồm 
thông tin liên lạc cho Giám Ðốc Nguồn Nhân Lực và sở giáo dục tiểu bang được đăng 
trên trang web của huyện.  
 

7. Huyện này có một chính sách về việc sử dụng của ESI mà được có sẵn cho các phụ huynh 
trong cuộc ghi danh học hàng năm. Nó đồng thời cũng được đăng trên trang web của huyện 
với một nối kết tới chính sách trên các trang web của từng trường học. Ðịa chỉ trang web trực 
tiếp được bao gồm bên trong Quy Tắc Ứng Xử Học Sinh va 2một bản sao của chính sách có 
sẵn từ trường học của học sinh và các văn phòng huyện theo yêu cầu.  

 
Trách Nhiệm Hành Chính: Ban Hỗ Trợ Học Sinh 
Ðược Sửa Ðổi Gần Ðây Nhất: Tháng 7, 2016 
Ðược Sửa Ðổi Trước Ðây: Tháng 9, 2015 P5116 
 

 


