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P1464 - HẠNH KIỂM HỌC SINH - CÁC QUY  ÐỊNH 

CHÍNH SÁCH BỘ: 

Mỗi học sinh chịu trách nhiệm về những hành động các nhân của mình. Quyền đi học ở một 
Trường Công Lập Wichita đòi hỏi học sinh cần phải duy trì hành vi có thể chấp nhận được. 

Nguyên tắc Xử lý: 

1.  Những ứng xử khác hơn như đã được giải thích trong chính sách này có thể được coi là phạm 
luật hoặc đạo luật bị ngăn cấm. Thông thường đi ngược lại với cách ứng xử đã được đo lường 
có liên quan tới học hỏi và gốp phần vào mục đích chung và phúc lợi của trường học. 

2. Bắt nạt xảy ra trong mọi hình thức bao gồm,nhưng không giới hạn tới diện mạo, thân phận 
với một nhóm (khả năng xã giao), trí tuệ, kinh tế xã hội, phái tính, chủng tộc, sự định hướng 
tình dục, sắc tộc, v.v... Bắt nạt là điều ngăn cấm trong bất cứ hình thức nào trên sân trường 
học, trong một xe của trường học/tư nhân, hoặc ở một hoạt động hoặc tiết mục được bảo trợ 
của trường học. Ðể phù hợp với đạo luật K.S.A. 72-6147 và các bổ sung, Sở Giáo Dục trước 
đây đã phát triển một kế hoạch để ngăn ngừa bắt nạt.. Thêm vào việc thi hành kỷ luật như đã 
được mô tả trong Chính Sách P1513 của Sở Giáo Dục – Ðuổi và/hoặc Trục Xuất Học Sinh, 
những học sinh nào vi phạm luật bắt nạt có thể được báo cáo tới chính quyền địa phương, 
nếu thích hợp.  

Bắt nạt, như được định nghĩa trong K.S.A. 72-6147, có nghĩa là:  
(A) Bất kỳ cử chỉ cố ý hoặc bất kỳ hàng động cố ý nào bằng văn bản, bằng lời, điện tử hoặc 

thể chất hoặc đe dọa bởi bất kỳ học sinh, nhân viên hoặc phụ huynh đối với một học 
sinh hoặc bởi bất kỳ học sinh, nhân viên hoặc phụ huynh đối với một nhân viên đủ 
nghiêm trọng, liên tục hoặc phổ biến mà cử chỉ, hành động hoặc đe dọa đó tạo ra một 
môi trường giáo dục đáng sợ, đe dọa hoặc lạm dụng mà một người hợp lý, trong các 
tình huốn, biết hoặc nên biết sẽ có tác dụng: 

 (i) Làm tổn hại một học sinh hoặc nhân viên, bất luận là thể chất hoặc tinh thần; 
 (ii) Làm hư hại tài sản của một học sinh hoặc của giáo viên; 
 (iii)Làm một học sinh hoặc nhân viên sợ hãi đủ để gây hại đến học sinh hoặc nhân viên; 

hoặc 
 (iv) Làm một học sinh hoặc nhân viên sợ hãi đủ để gây hại đến tài sản của học sinh hoặc 

nhân  viên; 
(B) Bắt nạt trên mạng, hoặc 
(C) Bất kỳ hình thức đe dọa  hoặc quấy rối khác bị cấm bởi sở giáo dục của học khu trong 

các chính sách liên quan đến bắt nạt được chấp nhận theo phần này hoặc tiểu mục (e) 
của K.S.A. 2017 Supp. 72-1138, và những sửa đổi.  

“Bắt nát trên mạng” có nghĩa là bắt nạt bằng cách sử dụng bất kỳ thiết bị liên lạc điện tử nào 
thông qua các phương tiện bao gồm, nhưng không giới hạn, email, nhắn tin tức thời, các tin 
nhắn văn bản, blog, điện thoại di động, pager, các trò chơi trên mạng và các trang web.  

3.   Không được phép đánh nhau ở trường, trên xe bus, hoặc ở những hoạt động của trường học. 

4.   Không được phép chủ hữu và/hoặc sử dụng thuốc lá hoặc dụng cụ thuốc lá trong trường học 
hoặc trên sân trường. Sự ngăn cấm hút thuốc lá và sự lạm dụng thuốc lá chủ đích là để muốn 
nhấn mạnh cho học sinh biết về sự thiệt hại của việc hút thuốc và sự dụng thuốc lá. 

5.   Không được phép dùng những lời lẽ hoặc những hành vi bất kính đối với các nhân viên 
trường học. 

6.   Không được phép dùng những lời lẽ vô lễ hoặc thô tục.  

7.   Việc thách thức có tính cách đe dọa tới kỷ luật chung của trường học hoặc lớp học đều không 
được phép. 
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8.   Ban giám hiệu và hội đồng của mỗi trường học được quyền quyết định cách ăn mặc ở trường 
học. Hơn nữa, ban giám hiệu của mỗi trường học sẽ bao gồm những giới hạn liên quan đến 
các loại áo quần mặc đi học như đồng phục theo tiêu chuẩn, đồ trang sức, và tóc nhuộm 
nhiều màu và tóc quá kiểu cách mà có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe, sự an toàn, và chuẩn 
mực ứng xử đứng đắn nơi công cộng. Sự quan  hệ giữa áo quần và bề ngoài tới sự an toàn 
cho mỗi của học sinh có thể được phép tùy theo tích chất của các hoạt động hoặc của lớp 
học. Những đồ vật mang trên người có liên quan tới băng đảng và/hoặc ma túy và/hoặc trở 
nên phá rối tới tiến trình học tập sẽ bị ngăn cấm. Học sinh nào vi phạm điều luật này sẽ được 
giao cho ban giám hiệu để xử lý. Những điều lệ này đã được trích từ chính sách Sở Giáo Dục 
P1473 Tiêu chuẩn Ăn mặc ở Trường - Quy tắc. 

9.   Một học sinh ăn cắp, phá hoại, hoặc làm hư hỏng các đồ vật của trường học sẽ phải bồi 
thường về mọi hư hỏng. Những trường hợp phá hủy to lớn khác có thể được giao cho cảnh 
sát xử theo Luật Trường Học Kansas. 

10. Không được phép lảng vảng trong các trường học hoặc trên các sân trường học. Bất cứ ai vi 
phạm điều luật này sẽ bị tống giam. Sở Cảnh Sát Wichita phụ trách việc bắt giữ và tách rời 
những ai vi phạm.  Nhân viên trường quận chỉ báo cáo lảng vảng cho cảnh sát khi nhân viên 
này có ý định cộng sự trong việc truy tố.  

11. Các Thiết Bị Ðiện Tử Cá Nhân.  

a. Việc học sinh sử dụng các Thiết Bị Ðiện Tử Cá Nhân trong ngày học được điều chỉnh 
như được quy định dưới đây: 
1) Các Trường Tiểu Học: Trong thời gian đang ở trong trường, các học sinh được đòi 

hỏi để tắt nguồn và cất giữ Thiết Bị Ðiện Tử Cá Nhân của mình trong các backpack 
của mình. Những đồ vật trông giống hoặc mô phỏng những thiết bị đó đều cũng bị 
cấm trong thời gian của ngày học.  

2) Các Trường Cấp Hai: Trong thời gian đang ở trong trường, các học sinh có thể sử 
dụng các Thiết Bị Ðiện Tử Cá Nhân trong giờ học của lớp cho các mục đích giảng 
dạy như được định rõ bởi giáo viên với sự chấp thuận của giám hiệu. Tất cả những 
lần khác, các thiết bị này phải tắt tiếng và được cắt giữ.   

3) Các Trường Cấp Ba: Trong thời gian đang ở trong trường, các học sinh có thể sử 
dụng các Thiết Bị Ðiện Tử Cá Nhân trong giờ học của lớp cho các mục đích giảng 
dạy như được chập thuận bởi mỗi giáo viên trước và sau giờ học, trong các giờ 
chuyển lớp, và lúc ăn trưa. Tất cả những lần khác, các thiết bị này có thể không 
được phép sử dụng trừ khi được phép bởi một giáo viên hoặc giám hiệu.  

4) Các học sinh cũng sẽ tuân thủ Chính Sách Sở Giáo Dục 1232 – Sử Dụng các Máy 
Vi Tính, Mạng, Internet, E-mail, Ð iện  T h oạ i , và những Dịch Vụ Trực Tuyến 
khác một cách có thể chấp nhận được - các Học Sinh; 1232a – Hợp Ðồng Học Sinh  
Truy Cập.  

5) Cho các mục đích của AIP 11 này, các Thiết Bị Ðiện Tử Cá Nhân, nhưng không 
giới hạn tới, các điện thoại di động, bao gồm các điện thoại thông minh; các tablet, 
các máy vi tính riêng của học sinh; các phụ kiện như các thiết bị nghe tai, earbuds, 
loa, và các thiết bị AV hoặc công nghệ khác; và các thiết bị liên lạc cá nhân mà có 
khả năng gây rối cho quá trình giáo dục.  

6) Cho các mục đích của AIP 11 này, ngày học là thời gian giữa thời gian bắt đầu và 
thời gian kết thúc được thiết lập cho trường mà học sinh theo học.  
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b. Những học sinh nào vi phạm AIP 11 này sẽ được coi là đã tạo một gây rối tới môi 
trường giảng dạy và phải chịu các biện pháp kỷ luật thích hợp.  

c. Các học sinh sẽ tự chịu trách nhiệm về sự tan toàn của các điện thoại di động của mình à 
những Thiết Bị Ðiện Tử Cá Nhân khác. Sở Giáo Dục Wichita không chịu trách nhiệm  
hoặc có trách nhiệm về việc các điện thoại di động hoặc những Thiết Bị Ðiện Tử Cá 
Nhân khác bị đánh cắp, bị mất, hoặc bị hư hỏng, cũng như không chịu trách nhiệm cho 
bất kỳ thiết bị nào sử dụng trái phép.  

12. Sử dụng các thiết bị chất nổ, đốt cháy, báo động giả, hoặc đe dọa thiết bị chất nổ giả sẽ được 
coi là phá rối môi trường học tập và sẽ được ban giám hiệu và /hoặc luật pháp xử phạt. 

13. Hành động tống tiền được định nghĩa như chiếm đoạt những đồ vật từ người khác bằng vũ 
lực hoặc đe dọa. Hành động này vi phạm đến quyền  hạn của những người khác và cần đưa 
tới ban giám hiệu và/hoặc pháp luật xử phạt. 

14. Các điều lệ và quy tắc liên quan tới các hoạt động của trường học đều áp dụng cho tất cả 
những học sinh nào đang tham gia trong hoạt động trên sân trường, trong trường, hoặc những 
nới khác. 

15. Học sinh có thể không trở thành hội viên hoặc tham gia trong một hội không được ủy quyền 
trên sân trường hoặc ở những hoạt động của trường học.  

16. Học sinh bỏ cuộc, tẩy chay, và bất luận những ngày lễ không ủy quyền sẽ không được phép 
và nhìn nhận. Một khi một học sinh có mặt ở trường học, học sinh đó có trách nhiệm tham 
gia trong các hoạt động học tập hoặc được đòi hỏi phải tham gia. Học sinh nào vi phạm đến 
những điều lệ này sẽ cần được xử phạt ngay và kiên quyết. 

17. Hành động ăn cắp ý, lừa đảo, và nói dối là những điều trái phép.  

18. Các học sinh sẽ được thông lảng vảng trên các sân trường học để vi phạm mục 5.48.030 của 
mã Thành Phố Wichita, Kansas. Mã cho biết như sau: Các trường học, các building trường 
học, các thư viện – Ngăn chặn hành vi; vi phạm lảng vảng. Phá vỡ hoạt động bình thường, 
quấy nhiễu sự yên tĩnh, hoặc để duy trì, để ổn định, hoặc để lảng vảng ở bất cứ lúc nào trên 
hoặc về các khu hoặc sân của bất kỳ thư viện công cộng, trường công hoặc trường tư hoặc 
các trường học, và/hoặc sự tụ tập của học sinh ở bất cứ các hoạt động trường học hoặc các 
tiết mục thể thao được thực hiện bởi các trường công hoặc trường tư đó là điều phạm luật. 
Bất kỳ học sinh nào hoặc bất kỳ ai đã không ghi danh trong trường công hoặc tư kể trên, 
hoặc ai đã bị đuổi hoặc trục xuất từ trường công hoặc tư kể trên, hoặc ai cố chấp ở lại hoặc 
duy trì trên các khu hoặc sân của trường mà không bất kỳ mục đích hợp pháp nào sẽ phạm tội 
lảng vảng. (Ord. No. 32-930, (part).) 

  

Nhóm luật sư của Sở Giáo Dục đã chấp thuận hình thức và nội dung của chính sách này. 

Trách Nhiệm Hành Chính:   Các Văn Phòng Tiểu Học và Trung Học 

Ngày Kiểm Duyệt Gần Ðây Nhất:  Tháng 3, 2018 

Ngày Kiểm Duyệt Lần Trước:  Tháng 8, 2008   P1464  
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P1465: HAÏNH KIEÅM HOÏC SINH – CHAÁT RÖÔÏU, MA TUÙY, DUÏNG CUÏ MA TUÙY 

VAØ/HOAËC CAÙC CHAÁT LIEÄU ÑÖÔÏC HAÏN CHEÁ KHAÙC 
 
CHÍNH SAÙCH CUÛA BOÄ GIAÙO DUÏC: 
 

Baát cöù hoïc sinh naøo coù yù hoaëc baùn, saûn xuaát hoaëc buoân baùn (nhö ñaõ ñöôïc ñònh roõ 
trong AIP #1) caùc chaát röôïu, ma tuùy, caùc duïng cuï ma tuùy, hít vaø/hoaëc caùc chaát lieäu 
bò haïn cheá vaø khoâng haïn cheá nhö, nhöng khoâng giôùi haïn, caùc loaïi thuoác khoâng toa 
vaø coù toa baùc só, hoaëc baát cöù hoïc sinh naøo coù caùc chaát lieäu ñoù trong moät soá löôïng 
maø nhieàu hôn so vôùi nhu caàu caù nhaân cuûa moät ngöôøi duøng (nhö ñaõ ñöôïc xaùc ñònh 
trong AIP #2), ôû tröôøng, treân saân tröôøng, hoaëc ôû moät hoaït ñoäng cuûa tröôøng hoïc seõ 
bò truïc xuaát 186 ngaøy hoïc töø caùc Tröôøng Coâng Laäp Wichita. Muoán bieát theâm chi 
tieát veà yeâu caàu caùc baøi taäp trong thôøi gian chöa quyeát ñònh vieäc ñuoåi hoïc hoaëc truïc 
xuaát, xin tham khaûo BOE P1472 – Pupil Makeup Work (Laøm Baøi Buø). 
 
Baát cöù hoïc sinh naøo söû duïng hoaëc cho thaáy bò aûnh höôûng bôûi hoaëc haønh vi cho thaáy 
thay ñoåi bôûi chaát röôïu, ma tuùy (tröø khi duøng chaát lieäu coù toa baùc só) vaø/hoaëc caùc 
chaát lieäu bò haïn cheá vaø khoâng haïn cheá nhö, nhöng khoâng giôùi haïn, caùc loaïi thuoác 
khoâng toa vaø coù toa baùc só, hoaëc baát cöù hoïc sinh naøo coù caùc chaát lieäu ñoù trong moät 
soá löôïng maø nhieàu hôn so vôùi nhu caàu caù nhaân cuûa moät ngöôøi duøng hoaëc baát cöù hoïc 
sinh naøo coù caùc duïng cuï ma tuùy ôû tröôøng, treân saân tröôøng, hoaëc ôû moät hoaït ñoäng 
cuûa tröôøng seõ nhaän laõnh moät trong nhöõng hình phaït nhö sau: 

 
Vi Phaïm Laàn Thöù Nhaát: 
 
1) Hoïc sinh seõ bò ñuoåi ngaén haïn trong moät thôøi gian möôøi (10) ngaøy hoïc khi ñaõ 

baét gaëp coù hoaëc söû duïng ma tuùy vaø/hoaëc röôïu. Hoïc sinh ñoù seõ ñöôïc ñeà nghò 
ñuoåi hoïc daøi haïn vaø seõ bò ñuoåi theâm hai möôi laêm (25) ngaøy, neáu hoïc sinh ñaõ 
ñöôïc vieân chöùc xeùt xöõ cuûa quaän xaùc ñònh coù caát giöõ vaø/hoaëc ñaõ söû duïng ma tuùy 
vaø/hoaëc röôïu.  

 
2)    Trong thôøi gian bò ñuoåi hoïc möôøi (10) ngaøy veà vieäc coù vaø/hoaëc söû duïng ma tuùy 

vaø/hoaëc röôïu, caùc phuï huynh vaø/hoaëc caùc giaùm hoä seõ coù khaû naêng ñeå choïn ñöa 
hoïc sinh bò ñuoåi hoïc tôùi caùc chöông trình thích hôïp cuûa coäng ñoäng (maø coù theå 
bao goàm moät cô quan coá vaán tinh thaàn, moät baùc só, moät chuyeân vieân laïm duïng 
ñoäc phaåm cuûa U.S.D. 259, v.v...) ñeå thaûo luaän vaán ñeà ma tuùy/röôïu cuûa hoïc sinh. 
Khi nhaän vaên kieän cho bieát raèng hoïc sinh ñoù ñang tuaân theo vôùi hoaït ñoäng ñaõ 
ñöôïc ñeà nghò cuûa cô quan ñoù, vieäc ñuoåi hoïc cuûa hoïc sinh theo Ñoaïn 1 (beân treân) 
seõ ñöôïc thu hoài ngay vaø hoïc sinh ñoù seõ ñöôïc pheùp trôû laïi hoïc. Moät buoåi xeùt xöû 
cuûa quaän veà vieäc phaïm toäi caát giöõ vaø/hoaëc söû duïng ma tuùy/röôïu laàn thöù nhaát 
seõ ñöôïc thöïc hieän vaøo ngaøy thöù naêm trong thôøi gian bò ñuoåi hoïc ngaén haïn cuûa 
hoïc sinh neáu vaên kieän veà hoïc sinh ñang tuaân theo vôùi hoaït ñoäng ñaõ ñöôïc ñeà 
nghò cuûa cô quan ñaõ chöa nhaän vaøo thôøi gian ñoù.  

 
3) Thay cho caùc thuû tuïc ñaõ vaïch ra trong phaàn 1) vaø 2), trong thôøi gian ñuoåi hoïc, 

caùc phuï huynh vaø/hoaëc caùc giaùm hoä seõ coù khaû naêng ñeå choïn ñöa hoïc sinh bò  
 ñuoåi hoïc tôùi caùc chöông trình thích hôïp cuûa coäng ñoäng (maø coù theå bao goàm moät 

cô quan coá vaán tinh thaàn, moät baùc só, moät chuyeân vieân laïm duïng ñoäc phaåm cuûa 
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U.S.D. 259, v.v...) ñeå thaûo luaän vaán ñeà ma tuùy/röôïu cuûa hoïc sinh. Khi nhaän vaên 
kieän cho bieát raèng hoïc sinh ñoù ñang tuaân theo vôùi hoaït ñoäng ñaõ ñöôïc ñeà nghò 
cuûa cô quan ñoù, vieäc ñuoåi hoïc cuûa hoïc sinh seõ ñöôïc thu hoài ngay vaø hoïc sinh ñoù 
ñöôïc pheùp trôû laïi hoïc. 

 
Nhöõng Vi Phaïm Sau Ñoù: 
 
Khi taùi phaïm laàn thöù hai hoaëc hôn, hoïc sinh ñoù seõ bò ñuoåi hoïc möôøi (10) ngaøy hoïc. 
Hoïc sinh ñoù seõ ñöôïc ñeà nghò ñuoåi theâm moät thôøi gian hai möôi laêm (25) ngaøy hoïc vaø 
coù theå bò truïc xuaát 186 ngaøy hoïc töø caùc Tröôøng Coâng Laäp Wichita, vaø vieäc 
ñuoåi/truïc xuaát thôøi gian giöõa hai möôi laêm (25) ngaøy hoïc vaø bao goàm truïc xuaát thôøi 
gian 186 ngaøy hoïc seõ ñöôïc thöïc hieän neáu hoïc sinh ñaõ ñöôïc vieân chöùc xeùt xöõ cuûa 
quaän xaùc ñònh coù caát giöõ vaø/hoaëc ñaõ söû duïng ma tuùy vaø/hoaëc röôïu.  

 
Nguyeân Taéc Xöû Lyù Haønh Chaùnh: 

1. Mua baùn baát chính coù nghóa raèng baát cöù hoïc sinh naøo coù yù ñònh hoaëc coá tình baùn, cho 
hoaëc trao cho nhöõng ngöôøi khaùc caùc chaát lieäu baát hôïp phaùp nhö röôïu, thuoác hít, thuoác 
khoâng toa vaø coù toa baùc só vaø/hoaëc caùc duïng cuï ma tuùy. Hieäu tröôûng tröôøng hoaëc ngöôøi 
ñöôïc chæ ñònh seõ xaùc ñònh caùc thaéc maéc lieân quan tôùi muïc ñích mua baùn. Trong vieäc 
xaùc ñònh lieân quan tôùi muïc ñích mua baùn, hieäu tröôûng hoaëc ngöôøi ñöôïc chæ ñònh coù theå 
thi haønh, khoâng giôùi haïn, nhöõng ñoà vaät ñaõ tìm thaáy nhö duïng cuï ma tuùy, nôi choán, 
nhieàu hoäp ñöïng, soá tieàn lôùn, yù kieán cuûa ngöôøi khaùc, v.v... 

2. Hieäu tröôûng hoaëc ngöôøi ñöôïc chæ ñònh, döïa treân kinh nghieäm caù nhaân hoaëc kinh 
nghieäm cuûa ngöôøi khaùc, seõ xaùc ñònh khi moät hoïc sinh caát giöõ moät soá löôïng ma tuùy, 
duïng cuï ma tuùy, thuoác hít vaø/hoaëc caùc chaát lieäu bò haïn cheá vaø khoâng haïn cheá khaùc nhö, 
khoâng giôùi haïn, caùc thuoác khoâng vaø coù toa baùc só ôû tröôøng, treân saân tröôøng, hoaëc ôû moät 
hoaït ñoäng cuûa tröôøng trong moät soá löôïng maø nhieàu hôn so vôùi nhu caàu caù nhaân cuûa moät 
ngöôøi duøng.  

 

3. Baát cöù kyû luaät naøo ñöôïc thi haønh bôûi giaùm hieäu tröôøng hoïc seõ ñöôïc döïa treân nhöõng döõ 
kieän coù saün toát nhaát, bao goàm caùc nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän qua caùc chính saùch chuû 
ñeà  P1469 Search and Seizure—School Facilities, vaø P1470 Search and Seizure—Pupil 
and Their Personal Possessions. 

4. Cô quan thi haønh luaät thích hôïp seõ ñöôïc coá vaán baát kyø hoaëc moïi vi phaïm veà luaät phaùp 
ñuùng vôùi chính saùch An Toaøn Tröôøng Hoïc vaø Baùo Caùo Söï Vieäc Xaûy Ra.  

5. Baát cöù hoïc sinh naøo söû duïng hoaëc cho thaáy bò aûnh höôûng bôûi hoaëc haønh ñoäng cho thaáy 
thay ñoåi bôûi chaát röôïu, ma tuùy, hoaëc caùc chaát lieäu bò haïn cheá, hoaëc thöøa nhaän gioáng 
nhau, vaø trình chöùng côù caàn trò lieäu baèng thuoác, seõ ñöôïc giao cho giaùm hoä hôïp phaùp 
hoaëc baát cöù ai coù lieân quan tôùi vieäc trò lieäu khaån caáp caøng sôùm caøng toát. Caùc thuû tuïc 
caên baûn lieân quan tôùi moïi ñau yeáu seõ ñöôïc theo doõi. Moïi döõ kieän coù saün seõ ñöôïc 
nhöôïng cho giaùm hoä hôïp phaùp, baùc só, vaø nhöõng ai khaùc coù traùch nhieäm chaêm soùc vaø 
ñieàu trò.  
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6. Caùc nhaân vieân tröôøng hoïc seõ yeâu caàu söï giuùp ñôõ cuûa hieäu tröôûng tröôøng khi hoï quan 
saùt moät hoïc sinh naøo cho thaáy bò maát phöông höôùng hoaëc khoâng coù söï ñieàu khieån vôùi 
chính mình.  

7. Hieäu tröôûng tröôøng, theâm vaøo phaàn treân, seõ thi haønh kyû luaät thích hôïp. Tröôøng hoïc 
ñöôïc ñoøi hoûi ñeå thoâng baùo cho giaùm hoä hôïp phaùp cuõng nhö hoïc sinh veà baát cöù nhöõng 
traùch nhieäm (lôøi tuyeân boá) naøo döôùi chính saùch naøy vaø caùc keát quaû cuûa vieäc vi phaïm coù 
theå bò phaït vôùi möùc toái ña vaø bao goàm moät ñeà nghò ñuoåi hoïc daøi haïn hoaëc truïc xuaát 
ñuùng vôùi chính saùch Ñuoåi vaø Truïc Xuaát Hoïc Sinh. 

8. Moãi hoïc sinh vaø phuï huynh seõ ñöôïc thoâng baùo vaø ñöôïc ñoøi hoûi ñeå kyù moät maãu chính 
saùch vuõ khí/ma tuùy haøng naêm lieân quan tôùi vieäc thi haønh kyû luaät maø coù theå vaø seõ thi 
haønh neáu moät hoïc sinh ñaõ tìm thaáy vi phaïm chính saùch naøy.  

9. Neáu baát cöù hoïc sinh naøo yeâu caàu nhaân vieân tröôøng hoïc höôùng daãn hoaëc phuï giuùp vôùi 
muïc ñích caûi tieán haønh vi cuûa hoïc sinh hoaëc ñaùp öùng tôùi caùc chaát thuoác bò haïn cheá, söï 
yeâu caàu caån maät cuûa hoïc sinh ñoù seõ ñöôïc toân troïng tröø khi nhaân vieân tröôøng hoïc ñöôïc 
ñoøi hoûi ñeå trình baøy döõ kieän ñoù qua tieán trình phaùp lyù. Khi söï ñoøi hoûi ñoù ñöôïc ñoøi hoûi, 
giaùm hoä hôïp phaùp cuûa hoïc sinh seõ ñöôïc coá vaán.  

10. Vieäc ñuoåi hoïc daøi haïn hoaëc truïc xuaát hoïc sinh giaùo duïc ñaëc bieät seõ chòu hoaëc ñöôïc 
quaûn lyù bôûi caùc ñaïo luaät vaø caùc quy ñònh cuûa Tieåu Bang vaø Ñaïo Luaät Giaùo Duïc caùc Caù 
Nhaân vôùi Yeáu Keùm Boå Sung naêm 1997 (20 U.S.C. 1400 et seq.) .  

11. Vieäc söû duïng caùc chaát thuoác thích hôïp bôûi moät baùc só laø ñieàu ñöôïc chaáp thuaän neáu ñaõ 
duøng ñuùng nhö ñaõ ghi. (Xem chính saùch Administering Prescribed Medication During 
School Hours.) 

12. Thuoác hít nhö ñöôïc ñònh roõ nhöng khoâng giôùi haïn tôùi:     
            
 Gas, chaát solvent, butane, proban, chaát daùn, baát cöù chaát naøo coù hôi boác maø ñaõ 
 söû duïng khoâng ñuùng caùch bôûi hoïc sinh.  

 

 

Luaät sö cuûa Sôû Giaùo Duïc ñaõ chaáp thuaän chính saùch naøy trong hình thöùc vaø noäi dung.  

  
Traùch Nhieäm Haønh Chính:   Dòch Vuï An Toaøn  
Ngaøy Kieåm Duyeät Gaàn Ñaây Nhaát:               23 Thaùng 11, 2010 
Ngaøy Kieåm Duyeät Laàn Tröôùc:                      Thaùng 4, 2005 P1465            
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P1466:  CHỦ HỮU HOẶC SỬ DỤNG CÁC VŨ KHÍ 
 
CHÍNH SÁCH SỞ GIÁO DỤC: 
 
Bất cứ học sinh nào bị phát hiện có mang, truyền, hoặc chủ hữu một vũ khí, như được giải 
thích trong phần AIP 1a và b, bao gồm bất cứ các loại súng hoặc các vật có hình thù giống 
như súng tại trường học, trong khuôn viên nhà trường hoặc các nơi sinh hoạt do trường tổ 
chức, sẽ bị trục xuất ra khỏi trường quận Công Lập Wichita trong thời hạn 186 ngày học. 
 
Bất cứ một học sinh nào bị phát hiện mang hay chủ hữu trong bất cứ điều khoản nào (như 
được định nghĩa trong phần AIP 1d) tại trường, trong phạm vi trường học hoặc các nơi 
sinh hoạt do trường tổ chức, sẽ buộc phải thi hành biện pháp kỷ luật, bao gồm cả đến việc 
trục xuất khỏi trường quận trong thời gian 186 ngày học. 
 
Bất cứ một học sinh nào dùng bất cứ điều nào (đã được định nghĩa trong phần AIP 1e) để 
hăm dọa gây tổn thương đến tánh mạng của một cá nhân, tập thể, gây sợ hãi đe dọa đến 
hoạt động của nhà trường, trong phạm vi nhà trường hoặc các nơi sinh hoạt do trường tổ 
chức sẽ bị buộc phải thi hành biện pháp kỷ luật ngay cả đến việc trục xuất khỏi trường 
quận trong thời gian 186 ngày học. 
 
Nguyên tắc xử lý hành chánh:  
 

1. Vũ khí có nghĩa là các điều khoản đã được định nghĩa dựa theo quy chế quyền hạn giáo 
dục của tiểu bang và/hoặc địa phương. Những ví dụ được định nghĩa như sau: 

a.  Vũ khí như được định nghĩa trong phần KSA 72-6131(h) và những sửa đổi sau 
đó, bao gồm súng, bom, hoặc các loại có chất nổ, hoặc một thiết bị tổng hợp có 
sức mạnh công phá có thể lắp ráp nhanh lẹ; dùi cui; gậy tày; khuỷu sắt; hoặc 
ngôi sao dùng để ném; dao bấm; dao có lưỡi mở hoặc rơi hoặc được phụt ra vào 
trong vị trí bằng sức hút hoặc bằng một đẩy ra, đẩy xuống hoặc lực ly tâm hoặc 
động tác; và/hoặc bất kỳ thiết bị điện tử ào được thiết kế để phóng điện bất 
thường, thông thường được biết là súng gây choáng váng. 

b. Súng giả. Súng giả là vật có hình dạng của cây súng thật, bởi vì hình dạng giống 
như thật, có thể được dùng để làm sợ hãi hoặc đe dọa người khác. 

c.  Một súng hơi là không phải là một súng giả khi một học sinh đang tham gia 
trong các hoạt động được thực hiện bởi một tổ chức hoặc đang chuyển tiếp đến 
hoặc từ những hoạt động đó mà được thực hiện phù hợp theo K.S.A. 72-6134.  

d. Bất cứ lưỡi dao nào mà có thể cắt và đâm được, hoặc bất cứ vật dụng nào dùng 
được chế ra gây nên tổn thương đến sinh mạng con người. 

e.  Những vật không phải là vũ khí nhưng có thể dùng để gây tổn thương sinh 
mạng con người hoặc dùng nó để hăm dọa người khác sợ hãi. Các thí dụ bao 
gồm, nhưng không giới hạn tới, các bút laser, dây nịt, lược, bút chì, giũa, 
compa, và các kéo cắt.  

 
2. Ban quản lý hoặc các nhân viên đại diện trường học khác sẽ tịch thu các vũ khí nguy 

hiểm (như được giải thích ở phần AIP 1a) và nộp tất cả những khí giới đó lên cơ quan 
trách vụ luật lệ về tang chứng. Tất cả những khí giới khác có vi phạm đến nội quy này 
cũng sẽ bị tịch thu. 
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3. Ban quản lý sẽ thành lập một chương trình, mà được suy xét chín chắn có thể, căn cứ 
trên lứa tuổi, trường kỳ xảy ra, tham chiếu hồ sơ trong quá khứ, được áp dụng cho 
những học sinh vi phạm chính sách này, ngoại trừ vi phạm trong trường hợp của đoạn 
AIP #1a và b. Nếu học sinh tham gia và hoàn tất chương trình, học sinh có thể, theo sự 
suy xét chín chắn của Viên Chức Xét Xử của Quận, được trở lại trường quận. Trong 
trường hợp học sinh được trả lại trường, trường học học sinh tham gia sẽ được chỉ định 
do Viên Chức Xét Xử của Quận. Trong trường hợp được khôi phục, Viên Chức Ðiều 
Trần của huyện sẽ chọn trường mà học sinh đó theo học.   

 
4. Khi vi phạm chính sách này có nghĩa là đã vi phạm về luật pháp, Ban Giám Hiệu hoặc 

viên chức có trách nhiệm sẽ gởi ngay đến cơ quan luật pháp để thi hành xử lý thích 
đáng theo tinh thần của chính sách An toàn nơi Trường học và Báo cáo Tình hình An 
ninh. 

 
5. Khi đề nghị gia tăng thời gian đuổi học hoặc trục xuất đối với học sinh tham gia 

Chương trình Giáo dục Ðặc biệt, thì áp dụng những yêu cầu bổ sung được liệt kê trong 
Cuốn Cẩm nang Quản Lý Hành Chánh cho Chương Trình Giáo dục Ðặc biệt. 

 
6. Tổng Giám Học có quyền tùy ý để sửa đổi sự đòi hỏi trục xuất trong sẽ dựa trong một 

cách, mà nhất quán với những đòi hỏi của luật pháp liên bang.  
 
7. Các Hoạt Ðộng Nghi Lễ và Trường Học Ðược Giám Sát 

a.  Các điều khoản của chính sách này không áp dụng cho những nhạc cụ nghi lễ 
thuộc quyền sở hữu của học sinh tại trường học, trong khuôn viên nhà trường 
hoặc các nơi sinh hoạt do trường tổ chức, nếu những vật sở hữu này có sự liên 
quan đến sự giám sát của các lớp học, chẳng hạn như kiếm kỵ binh bởi của học 
sinh Junior ROTC và các đồ dùng sân khấu. Tất cả các khí công và nhạc cụ này 
muốn được sử dụng phải có văn bản cho phép của Tổng Giám Học. 

b. Các điều khoản của chính sách này không áp dụng cho việc sở hữu các vũ khí 
bởi các học sinh ở trường, trên sân trường, hoặc ở một hoạt động được giám sát 
của trường nếu việc sở hữu các vũ khí bởi các học sinh có liên quan đến khóa 
huấn luyện về an toàn vũ khí hoặc một khóa học về vũ khí được chấp thuận và 
được nhà trường ủy quyền hoặc nếu việc sở hữu các vũ khí bởi các học sinh 
được đặc biệt ủy quyền bằng văn bản bởi Tổng Giám Học.  

 
8. Mỗi học sinh và phụ huynh sẽ được yêu cầu ký tên vào văn bản vũ khí/ma túy hàng 

năm thông báo biện pháp kỷ luật có thể và sẽ được áp dụng cho những học sinh vi 
phạm vào chính sách này. 

 
Luật sư của Sở đã chấp thuận chính sách này trong hình thức và nội dung.  
 
 
Trách Nhiệm Hành Chính:  Sở An Toàn 
Ngày Kiểm Duyệt Gần Ðây Nhất: Tháng 2, 2018 
Ngày Kiểm Duyệt Lần Trước:  Tháng 9, 2008 P1466   
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P1232  SÖÛ DUÏNG MAÙY VI TÍNH, MAÏNG LÖÔÙI TRUYEÀN TIN, ÑIEÄN THÖ, VAØ 
NHÖÕNG DÒCH VUÏ ONLINE KHAÙC MOÄT CAÙCH COÙ THEÅ CHAÁP NHAÄN 
ÑÖÔÏC—CAÙC HOÏC SINH 

 

CHÍNH SAÙCH BOÄ GIAÙO DUÏC: 

USD#259 cam keát ñeå thöïc hieän kyõ thuaät hoïc cao caáp vaø ñaõ gia taêng caùc cô hoäi söû duïng ñeå 
hoïc hoûi daønh cho taát caû hoïc sinh. Muïc tieâu ñeå cung öùng phöông tieän cho hoïc sinh cuûa quaän 
haït vaø  phaùt trieån neàn  giaùo duïc toát ñeïp  trong caùc tröôøng hoïc baèng caùch chia seû caùc nguoàn 
cung caáp nguyeân lieäu, caùc ñoåi thay môùi, vaø söï thoâng tin vaên hoùa. Söû duïng caùc maùy vi tính, 
maïng löôùi truyeàn tin, vaø nhöõng dòch vuï lieân laïc khaùc seõ nhaèm vaøo muïc ñích uûng hoä giaùo 
duïc vaên hoùa vaø nghieân cöùu thích hôïp vôùi moïi muïc tieâu giaùo duïc cuûa tröôøng quaän. 
Nguyeân taéc xöû lyù Haønh Chaùnh: 

1. Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh, baát keå baát kyø “bieän phaùp baûo veä kyõ thuaät” ñöôïc thöïc hieän bôûi quaän haït 
nhö coù theå ñöôïc ñoøi hoûi bôûi Ñaïo Luaät Baûo Veä Internet cuûa Treû Em, caùc hoïc sinh phaûi coù traùch 
nhieäm veà phaåm haïnh toát treân vi tính, maïng, Internet hoaëc nhöõng dòch vuï tröïc tuyeán khaùc cuûa nhaø 
tröôøng cuõng gioáng nhö trong lôùp hoïc hoaëc laø haønh lang cuûa tröôøng hoïc. Caùc quy luaät chung cuûa  nhaø 
tröôøng veà phaåm haïnh vaø thoâng ñaït seõ phaûi ñöôïc aùp duïng. Caùc nôi tích tröõ maïng löôùi giao thoâng phaûi 
ñöôïc ñoái ñaõi nhö laø caùc tuû nhoû coù khoùa ôû tröôøng hoïc. Maïng löôùi giao thoâng cuûa caùc nhaø quaûn lyù, 
caùc giaùo chöùc, vaø vieân chöùc khaùc cuûa quaän coù theå kieåm duyeät hoà sô vaø thoâng ñaït cuûa hoïc sinh töøng 
ñôït moät ñeå ngaên chaën söï laïm duïng vaø baûo ñaûm caùc hoïc sinh söû duïng heä thoáng ñuùng caùch vaø phuø 
hôïp vôùi caùc quy luaät vaø chính saùch cuûa quaän haït. Moïi thoâng ñaït treân maïng löôùi giao thoâng thöôøng laø 
cuûa coâng coäng;  caùc hoïc sinh khoâng neân nghó laø caùc hoà sô tích tröõ treân heä thoáng cuûa quaän haït seõ laø 
cuûa rieâng tö. 
 

2. Söï cho pheùp. Hoïc sinh phaûi coù söï chaáp thuaän vaø duôùi söï giaùm thò cuûa vieân chöùc chuyeân nghieäp cuûa 
quaän haït tröôùc khi söû duïng nhöõng dòch vuï vi tính, maïng, Internet hoaëc nhöõng dòch vuï tröïc tuyeán 
khaùc do quaän haït cung öùng. Söï cho pheùp khoâng ñöôïc truyeàn töø hoïc sinh naøy tôùi hoïc sinh khaùc vaø  
khoâng theå phaân chia. Caùc hoïc sinh seõ khoâng ñöôïc pheùp söû duïng moïi thoâng ñaït ñieän töû tröø khi coù chöõ 
kyù öng thuaän cuûa phuï huynh/giaùm hoä ñeå löu trong hoà sô. Ñeå cho ñöôïc tieáp tuïc öùng duïng, söï öùng 
duïng ñoù phaûi thích hôïp vôùi caùc muïc ñích coù tính caùch giaùo duïc cuûa quaän haït. Tieän duïng laø moät ñaëc 
lôïi  chöù khoâng phaûi laø quyeàn haïn, vaø tieän duïng khoâng ñuùng nguyeân taéc seõ bò,aùp duïng theo nhöõng kyû 
luaät quy ñònh, baùt boû moïi quyeàn lôïi tieän duïng. Caùc hoïc sinh seõ chöùng toû thích nghi ôû tröôøng hoïc khi 
söû duïng duïng cuï maùy vi tính hoaëc maïng löôùi giao thoâng. Hoïc sinh seõ duy trì moät moâi tröôøng cho 
pheùp ñeå hoïc hoûi  khi söû duïng caùc maùy vi tính.  
 

3. Nhöng vi phaïm. Ban Giaùm Hieäu, caùc giaùo chöùc, vaø nhöõng vieân chöùc tröôøng quaän khaùc seõ quyeát 
ñònh theá naøo laø söû duïng khoâng thích hôïp. Vi phaïm chinh saùch naøy seõ coù theå bò ñöa ñeán nhöõng haäu 
quaû nhö sau: 
a. Haïn cheá hoaëc maát quyeàn truy caäp maïng löôùi; vaø/hoaëc 
b. Bao goàm thi haønh kyû luaät hoaëc phaùp luaät, nhöng khoâng giôùi haïn tôùi, ñình chæ hoïc hoaëc truïc xuaát 

khoûi tröôøng vaø/hoaëc bò ñòa phöông, tieåu bang, vaø luaät phaùp lieân bang truy toá toäi; vaø  
c. Ñaùnh giaù chi phí thieät haïi cho phaàn cöùng/phaàn meàm. 
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4. Söû dung khoâng thích hôïp. Nhöõng söû duïng nhö sau cuûa vi tính, maïng löôùi truyeàn tin, internet hoaëc 
nhöõng dòch vuï tröïc tuyeán khaùc ñöôïc cung öùng bôûi nhaø tröôøng thì khoâng  ñöôïc pheùp trong phaàn noäi 
quy cuûa USD 259 ñoái vôùi hoïc sinh: 

a.  Söû duïng, taûi leân, taûi xuoáng, phaân phoái saùch baùo khieâu gôïi, thoâ tuïc, hoaëc taøi lieäu tình duïc;  

b.  Truyeàn ñaït hình aûnh thoâ tuïc, sæ nhuïc, tình duïc, hoaëc lôøi leõ doïa naït. 

c.  Vi phaïm baát cöù ñaïo luaät naøo cuûa ñòa phöông, tieåu bang, hoaëc lieân bang; 

d.  Tieän duïng tôùi taøi lieäu, tin töùc, hoaëc hoà sô caù nhaân  cuûa ngöôøi khaùc maø chöa ñöôïc pheùp; 

e.  Vi phaïm baûn quyeàn hoaëc noùi caùch khaùc laø söû duïng sôû höõu baøi baûn cuûa caù nhaân naøo khaùc hoaëc 
hoäi ñoaøn maø chöa ñöôïc pheùp; 

f.   Söû duïng maät maõ cuûa ngöôøi khaùc; 

g.  Phaù hoaïi, ñöôïc ñònh nghóa nhö laø khoâng ñöôïc uûy quyeàn tieän duïng vaø/hoaëc coù chuû ñònh möu toan 
laøm thieät haïi phaàn cöùng/phaàn meàm cuûa maùy vi tính hoaëc maïng löôùi giao thoâng hoaëc phaù huûy döõ 
lieäu cuûa ngöôøi söû duïng khaùc, bao goàm  taïo neân, taûi leân, hoaëc coá taâm gaây ra vi khuaån; 

h.  Coá yù boû phí  moïi nguoàn cung caáp coù giôùi haïn; 

i.  Söû duïng maïng löôùi giao thoâng cho muïc ñích thöông maïi; 

j.  Baát naït , quaáy roái, sæ nhuïc, hoaëc coâng kích ngöôøi khaùc; 

k.  Cho tin töùc caù nhaân treân maïng löôùi giao thoâng nhö laø teân hoï, nôi cö nguï, soá ñieän thoaïi, v.v. , tröø 
khi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa ban quaûn trò cuûa tröôøng quaän hoaëc giaùo chöùc coù baèng caáp. 

l.  Söû duïng caùc baûn e-mail töø Internet, maïng löôùi, hoaëc töø caùc servers cuûa tröôøng quaän ñeå taïo döïng 
baûng chuyeån thö rieâng cho mình;   

m. Vieäc tieáp caän traùi pheùp tôùi caùc nguoàn hoaëc caùc thöïc theå; 

m. Xaâm nhaäp söï rieâng tö cuûa caùc caù nhaân khaùc. 

n.  Bieán ñoåi thieát bò cuûa maùy vi tính nhö ñaõ ñöôïc thieát bò qua heä thoáng cuûa nhaø quaûn lyù; 

o. Bieán ñoåi heä thoáng vi tính (thí duï, desktop, icon, wallpapers, screensavers, caùc phaàn meàm) ñaõ 
ñöôïc xaùc ñònh do nhaø quaûn trò; 

p. Duøng phaàn meàm maø ñaõ khoâng ñöôïc chæ ñònh hoaëc pheâ chuaån bôûi caùc nhaân vieân; 

q.  Khoâng tuaân theo chính saùch cuûa tröôøng quaän trong luùc söû duïng caùc maùy vi tính hoaëc khoâng tuaân 
theo nhöõng chính saùch khaùc hoaëc nhöõng höôùng daãn ñaõ ñöôïc thieát laäp bôûi khu vöïc haønh chính, caùc 
giaùo chöùc, hoaëc vieân chöùc quaän haït khaùc; vaø 

r.   Doø kieám ñeå ñaït lôïi rieâng hoaëc tieän duïng nhöõng nguoàn taøi lieäu khoâng ñöôïc pheùp hoaëc nhöõng thieát 
bò vi tính khaùc. 

5.  Maïo Hieåm söï An Toaøn. Baát cöù hoïc sinh naøo ñöôïc cho laø maïo hieåm söï an toaøn hoaëc ñaõ coù caùc nghi  
vaán veà söû duïng heä thoáng  vi tính khaùc coù theå bò töø choái söû duïng. 

6.  Tuyeân boá töø choái. Quaän haït khoâng ñaûm baûo baát cöù ñieàu gì, baát luaän laø ñaõ toû baøy hoaëc aùm chæ, veà söï 
vieäc truy caäp maø quaän ñang cung caáp. Quaän haït seõ khoâng chòu traùch nhieäm cho moïi thieät haïi ñaõ gaây 
ra. Ñaây bao goàm luoân caû maát döõ lieäu keát quaû laø do trì hoaõn, khoâng giao chuyeån, giao chuyeån loän, 
hoaëc moïi giaùn ñoaïn dòch vuï ñaõ gaây ra töø söï treã naõi cuûa noù hoaëc  söû duïng nhaàm laãn hoaëc boû soùt. Söû 
duïng baát luaän tin töùc naøo töø maïng löôùi truyeàn tin thì laø moät nguy haïi cho ngöôøi söû duïng. Quaän haït 
seõ phuû nhaän moïi traùch nhieäm veà tin töùc ñaõ laáy ñöôïc töø heä thoáng cuûa hoï.   
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7. Töôøng trình Nieàm Tin Caù nhaân. Töôøng trình cuûa nieàm tin caù nhaân naøo ñaõ ñöôïc tìm thaáy treân vi tính, 
maïng löôùi truyeàn tin, internet, caùc dòch vuï tröïc tuyeán khaùc, ñieän thoaïi, hoaëc heä thoáng voâ tuyeán vieãn 
thoâng ngaàm hieåu ñeå ñaïi dieän cho khía caïnh caù nhaân naøo ñoù cuûa taùc giaû, vaø ñoù khoâng phaûi laø USD 
259, caùc nhaân vieân cuûa quaän, hoaëc tröôøng ñang tham gia. Khoâng nhöõng tuyeân boá traùi ngöôïc naøo seõ 
ñöôïc coâng boá maø khoâng coù söï chaáp thuaän baèng vaên baûn cuûa quaän haït. Caùc hieäu tröôûng hoaëc ban 
quaûn trò cuûa quaän coù theå xem xeùt taát caû caùc noäi dung trong baát kyø caùc taøi khoaûn Internet hoaëc tröïc 
tuyeán ñaõ traû cho, toaøn boä hoaëc moät phaàn, bôûi quaän hoaëc baát kyø tröôøng naøo, maø khoâng caàn thoâng baùo 
treân baát kyø hình thöùc naøo .  

8. Hôïp Ñoàng Hoïc Sinh Truy Caäp. Tröôùc khi söû duïng caùc maùy vi tính hoaëc caùc maïng löôùi cuûa tröôøng 
hoïc (ví du, Internet hoaëc caùc dòch vuï tröïc tuyeán khaùc), moãi hoïc sinh seõ ñeä trình moät Hôïp Ñoàng Hoïc 
Sinh Truy Caäp ñeå löu giöõ trong vaên phoøng tröôøng hoïc. Tröôùc khi söû duïng caùc maùy vi tính ôû baát kyø 
caùc cô sôû khaùc cuûa quaän, moãi hoïc sinh cuõng phaûi noäp keøm moät tôø Hôïp Ñoàng Hoïc Sinh Truy Caäp ñeå 
löu giöõ trong hoà sô trong vaên phoøng chính cuûa cô sôû maø caùc maùy vi tính ñöôïc ñaët. Neáu moät hoïc sinh 
döôùi 18 tuoåi, moät phuï huynh/giaùm hoä cuõng seõ kyù tôø hôïp ñoàng. Caùc tôø Hôïp Ñoàng Hoïc Sinh Truy Caäp 
môùi phaûi ñöôïc kyù vaø noäp moãi nieân hoïc. Chính saùch 1232 cuûa Sôû Giaùo Duïc aùp duïng cho taát caû caùc 
hoïc sinh baát keå hoï ñaõ ñeä trình moät Hôïp Ñoàng Hoïc Sinh Truy Caäp ñaõ kyù. Neáu moät hoïc sinh khoáng 
coù moät Hôïp Ñoàng Hoïc Sinh Truy Caäp hieän thôøi trong hoà sô nhö ñöôïc ñoøi hoûi ôû treân, truy caäp tôùi caùc 
dòch vuï vi tính vaø caùc account laø bò ngaên caám.  

9. Keá Hoaïch Kyõ Thuaät cuûa Quaän. Caùc Thuû Tuïc Boå Sung Haønh Chính ñöôïc bao goàm trong chính saùch 
naøy phaûi phuø hôïp vôùi Keá Hoaïch Kyõ Thuaät cuûa Quaän ñöôïc thoâng qua bôûi Sôû Giaùo Duïc.  

 

Hình thöùc vaø noäi dung ñaõ ñöôïc chaáp thuaän bôûi luaät sö cuûa Sôû Giaùo Duïc.  

 

Traùch Nhieäm Haønh Chính:   Ban Thoâng Tin vaø Kyõ Thuaät                      

Ngaøy Kieåm Duyeät Gaàn Ñaây Nhaát:           Thaùng 1, 2013  P1232 

Ngaøy Kieåm Duyeät Laàn Tröôùc:       Thaùng 1, 2002            
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P5113:  TẠM ÐUỔI VÀ/HOẶC TRỤC XUẤT HỌC SINH. 

CHÍNH SÁCH SỞ GIÁO DỤC: 

Quyền hành để tạm đuổi học ngắn hạn hoặc đề nghị đuổi và/hoặc trục xuất dài hạn được 
ủy thác cho vị hiệu trưởng hoặc người được bổ nhiệm của Sở Giáo Dục chiếu theo với các 
đạo luật tiểu bang Kansas. Các điều khoản trong đoạn này áp dụng cho tất cả học sinh 
đăng ký trong trường Công lập Unified School District 259. (KSA 72-6114 et seq.) Trong 
khi áp dụng các khóa học cho những học sinh ngoại lệ dựa theo những vi phạm được 
khẳng định nhưng không được chứng minh đối với điều lệ trường, chính sách, và luật định, 
quyền lợi thủ tục hạn định tiến hành được bảo đảm dưới đạo luật IDEA Individuals with 
Disabilities Education Act, áp dụng theo quy chế của tiểu bang Kansas. Trường quận được 
bắt buộc để thấy rằng mỗi học sinh bất lực được cung ứng một chương trình giáo dục thích 
hợp mà không phải tốn kém. Tuy thế, những học sinh nào gây nguy hiểm cho mình hoặc 
cho người khác, bằng hành động của mình hoặc tấn công bằng vũ khí hoặc bằng độc phẩm, 
không thể được đòi hỏi để duy trì trong trường học hiện thời của chúng. Muốn biết thêm 
các chi tiết về yêu cầu các bài tập trong thời gian chưa quyết định đuổi/trục xuất dài hạn, 
xin tham khảo BEO P1472 – Pupil Makeup Work. Muốn biết chi tiết về xét xử, xin tham 
khảo P5115 – Suspension/Expulsion Hearing Decorum.  

Nguyên tắc xử lý hành chánh:  

1. Việc đuổi học ngắn hạn có nghĩa là tách một học sinh khỏi trường trong một thời gian không 
quá mười ngày học đối với những học sinh nào đã mang, cất giữ hoặc trao đổi vũ khí được 
định rõ trong đoạn KSA 72-6114 tới trường, trên các sân trường hoặc ở các hoạt động của 
trường học; bán ma túy, cất giữ hoặc sử dụng những loại ma túy bất hợp pháp ở trường, trên 
các sân trường hoặc ở các hoạt động của trường học; hoặc có hành động mà ban giám hiệu 
trường học cho rằng có thể gây nguy hiểm cho chính học sinh đó hoặc cho những người 
khác.  

Trong mọi trường hợp khác, việc đuổi học ngắn hạn duy trì một thời gian tối đa là năm ngày 
học. 

2. Việc đuổi học dài hạn có nghĩa là tách một học sinh ra khỏi trường trong một thời gian không 
quá 90 ngày học.  

3. Một trục xuất có nghĩa là tách một học sinh ra khỏi trường học trong một thời gian khống 
quá 186 ngày học.  

4. Những học sinh bất lực, cho mục đích của chính sách này, bao gồm những học sinh được xác 
định bị bất lực như trong trong đạo luật Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). 
Theo KAR 91-40-34, các học sinh thông minh không được quyền tới các quyền hạn về thủ 
tục pháp lý theo đạo luật IDEA. Do đó,  các học sinh thông minh nào không bị bất lực sẽ 
được kỷ luật tương tự như những học sinh không bị bất lực khác.     

5. Hiệu trưởng hoặc người thay quyền có thể đuổi hoặc đề nghị để trục xuất một học sinh từ 
trường học cho bất cứ những lý do nào như sau: 

a. Cố tình vi phạm vào bất kỳ những quy định đã được ban hành và thông qua.  

b. Hành vi có tính cách phá rối, cản trở, hoặc gây trở ngại với sự hoạt động của bất kỳ 
trường học công cộng nào.   

c. Hạnh động có tính cách gây nguy hiểm cho những người khác hoặc đụng chạm hoặc xâm 
phạm  các quyền hạn của những người khác ở trường học, trên sân trường hoặc ở một 
hoạt động được giám sát bởi trường học.  

d. Hành động, nếu học sinh là một thành niên, có thể bị phán tội trọng, hoặc nếu học sinh là 
thiếu niên, sẽ có thể bị phán tội trọng nếu đã cam kết bởi một người lớn.   
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e. Hành động có tính cách gây rối loạn tại trường, trên sân trường học, hoặc trong các hoạt 
động của trường, nếu học sinh là thành niên, có thể bị phán tội trọng, hoặc nếu học sinh 
là thiếu niên, sẽ có thể bị phán tội trọng nếu đã cam kết bởi một người lớn. 

f. Không tuân theo lời của một giáo viên, viên chức giải hòa, nhân viên security của trường, 
hoặc bất cứ những người có trách nhiệm trong trường khi sự bất tuân có thể gây ra hậu 
quả rối loạn, phá rối, hoặc ảnh hưởng đến sự giáo dục của bất cứ trường công lập nào 
hoặc đụng chạm lớn lao làm tổn hại đến quyền lợi của người nào khác. 

6. Khi một hiệu trưởng hoặc người được chỉ định đề nghị đuổi học ngắn hạn đối với một học 
sinh, học sinh đó phải được thông báo về các hình phạt và phải được cung ứng một buổi xét 
xử mà có thể tham gia được tiếp theo sau đó. Thông báo có thể là bằng lời hoặc bằng chữ 
viết và một buổi xét xử có thể được thực hiện ngay. Buổi xét xử, mặc dù không nghi thức, 
nhưng sẽ bao gồm những đòi hỏi về thủ tục pháp lý như sau: 
a. Học sinh được quyền để có mặt 
b. Học sinh được quyền để được thông báo về các tội trạng 
c. Học sinh được quyền để được thông báo về căn cứ của sự buộc tội 
d. Học sinh được quyền để trình bày để biện hộ hoặc làm giảm đi các tội trạng. 

7. Việc đuổi học ngắn hạn có thể được áp đặt cho một học sinh ngay tức thì và không cung ứng 
học sinh hoặc giám hộ hợp pháp một buổi xét xử nếu sự hiện diện của học sinh có thể gây 
nguy hiểm đến người khác hoặc các đồ vật hoặc gây rối loạn, làm cản trở, hoặc gây trở ngại 
với sự hoạt động của trường học. Một giấy thông báo bằng chữ viết về bất cứ việc đuổi học 
ngắn hạn nào và lý do đuổi học sẽ được gởi tới học sinh có dính líu và giám hộ hợp pháp của 
học sinh trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi việc đuổi học đã được áp đặt và, trong trường 
hợp học sinh đã không thể được cấp một xét xử trước khi bất cứ việc đuổi học ngắn hạn nào, 
một cuộc xét xử không theo nghi thức sẽ được cung ứng sớm sau đó như có thể thi hành 
được nhưng không trường hợp nào trễ hơn 72 giờ sau việc đuổi học ngắn hạn đó đã được áp 
đặt. Bất cứ giấy thông báo buổi xét xử không nghi thức nào cũng cần phải cho biết rằng việc 
không tham gia của học sinh kết quả sẽ mất cơ hội để biện hộ cho mình trong buổi xét xử 
không nghi thức.  

8. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ thông báo giám hộ hợp pháp trước khi một học sinh 
được tách khỏi trường học và được gởi về nhà trong ngày. Nếu không thể liên lạc được với 
giám hộ hợp pháp, hiệu trưởng sẽ giữ học sinh lại cho tới lúc tan học hoặc, nếu cần, yêu cầu 
sự trợ giúp của Sedgwick County Juvenile Court qua Sở Cảnh Sát Wichita  hoặc Sedgwick 
County Sheriff’s Department. 

9. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định nào đã phạt đuổi học ngắn hạn sẽ cố gắng một cách 
phải chăng để giải quyết vấn đề và có thể, ở bất cứ lúc nào, giảm, hoặc chấm dứt việc đuổi 
học.  

10. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ lưu trên hồ sơ trong văn phòng trường một sơ lượt 
về các lý do phạt đuổi học ngắn hạn và một tường trình mô tả về bất cứ sự việc nào đã được 
báo cáo hoặc đã chứng kiến bởi một nhân viên nào có thể đã góp phần tới sự quyết định đuổi 
học. Tên của các nhân chứng, thời gian và địa điểm xảy ra, ghi rõ sự công kích, và bất cứ 
những sự kiện nào có liên quan tới sự kiện.   

11. Việc đuổi học ngắn hạn không cần đề nghị trước để đuổi học dài hạn hoặc trục xuất một học 
sinh. Nếu việc đuổi học ngắn hạn đã không được áp đặt, học sinh sẽ tiếp tục học cho tới khi 
một sự quyết định đã thành lập trên sự đề nghị cho việc đuổi học dài hạn hoặc trục xuất.  
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12. Một giấy thông báo về bất cứ đề nghị nào để đuổi học thêm hoặc để trục xuất và những buộc 
tội tương tự sẽ được trao cho học sinh hoặc giám hộ hợp pháp.  

a. Thông báo phải bao gồm thời gian, ngày tháng và địa điểm mà học sinh sẽ có thể tham 
gia buổi xét xử theo nghi thức mà không phải tốn kém. 

b. Học sinh hoặc giám hộ hợp pháp không tham dự buổi xét xử kết quả sẽ không được cơ 
hội để để biện hộ cho mình.  

c. Buổi xét xử sẽ được thực hiện, lúc có thể, trong vòng năm ngày học sau ngày gởi thông 
báo, và sẽ không bao giờ trễ hơn mười ngày sau ngày gởi thông báo. Ngày gởi thông báo 
sẽ là ngày được gởi bằng thư hoặc được trao tay.   

d. Một phó bản chính sách của Sở Giáo Dục về Ðuổi và/hoặc Trục xuất một học sinh và các 
đạo luật Kansas liên quan tới đuổi học và trục xuất cần phải được đính kèm theo giấy 
thông báo của buổi xét xử. Buổi xét xử theo nghi thức sẽ được thực hiện theo đúng luật 
KSA 72-6114, et seq., như đã được sửa đổi.  

e. Thông báo về đuổi học dài hạn hoặc trục xuất sẽ đáp ứng tiêu chuẩn như sau: 

 Thư gởi cho học sinh và giám hộ hợp pháp cần phải được gởi bằng thư bảo đảm. Giấy 
thông báo sẽ được gởi theo địa chỉ trong hồ sơ ở trường. Thay vì gởi giấy thông báo, một 
lá thư có thể được trao tận tay.  

 Một phó bản của thơ thông báo phải được gởi tới phó tổng giám thị thích hợp và tới Văn 
Phòng Xét Xử.  

f.   Thư thông báo đồng thời cần phải được bao gồm bản liệt kê các nhân chứng mà sẽ được 
gọi để làm chứng ở buổi xét xử.  

13. (Chỉ áp dụng cho các học sinh yếu kém trong giáo dục đặc biệt. Không áp dụng cho các học 
sinh gifted trong chương trình giáo dục đặc biệt.) Tách học sinh khỏi trường học qua đuổi 
học dài hạn có thể tạo hoặc dẫn tới một thay đổi trong việc sắp đặt qua Chương Trình Giáo 
Dục Cá Nhân (IEP) đối với các học sinh yếu kém.   

a. Trước khi thực hiện một cuộc xét xử đuổi/trục xuất dài hạn liên quan tới một học sinh 
yếu kém trong giáo dục đặc biệt, đội IEP của học sinh sẽ nhóm họp để xác định hành 
động của học sinh có liên quan tới việc đã đề nghị đuổi/trục xuất dài hạn không hoặc 
không phải là một biểu thị về sự yếu kém của học sinh. Cuộc xét xử đuổi/trục xuất dài 
hạn không thể thực hiện nếu hành động của học sinh liên quan tới việc được đề nghị 
đuổi/trục xuất dài hạn là một biểu thị về sự yếu kém của học sinh.  

b. Những học sinh yếu kém trong giáo dục đặc biệt nào được đề nghị đuổi học và/hoặc trục 
xuất sẽ được những quyền hạn xử lý thích hợp theo đúng với các luật lệ và các quy định 
của IDEA và thích hợp với các đạo luật và các quy định của tiểu bang.  

c. Những học sinh bất lực trong giáo dục đặc biệt nào bị đuổi/trục xuất dài hạn sẽ được 
cung cấp một giáo dục công cộng thích hợp miễn phí trong thời gian bị đuổi/trục xuất dài 
hạn, theo đúng với các luật lệ và các quy định của IDEA và thích hợp với các đạo luật và 
các quy định của tiểu bang. 

14. Khi một cuộc xét xử có nghi thức được thực hiện liên quan tới việc đuổi học hoặc trục xuất 
thêm đã được đề nghị, học sinh sẽ được đủ điều kiện cho những quyền hạn thủ tục xét xử 
như sau: 

a. Học sinh được quyền chọn luật sư riêng cho mình để biện hộ và được cố vấn hoặc người 
nào khác mà học sinh có thể chọn.  

b. Phụ huynh hoặc giám hộ của học sinh có quyền có mặt ở buổi xét xử.  
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c. Học sinh và luật sư của học sinh có quyền nghe hoặc đọc một bản lời khai của các nhân 
chứng chống đối với học sinh.   

d. Học sinh và luật sư của học sinh có quyền để đương đầu và chất vấn các nhân chứng nào 
có mặt tại buổi xét xử, hoặc là tự giác hay trác đòi hầu tòa.  

e. Học sinh có quyền để mang theo các nhân chứng riêng của mình hoặc bản khai có tuyên 
thệ của họ. 

f. Học sinh có quyền để tự khai và cho những lý do về hành động của mình. 

g. Học sinh có quyền để có một cuộc xét xử có trật tự. 

h. Học sinh có quyền được xét xử công bằng và không thiên vị được dựa trên chứng cớ 
đáng kể.  

15. Khi một cuộc xét xử có nghi thức được thực hiện liên quan tới việc đuổi học hoặc trục xuất 
dài hạn đã được đề nghị, giám hiệu cần phải có các nhân chứng chính để khai ở buổi xét xử. 
Viên chức xét xử có thể cho phép nhân chứng chính khai bằng điện thoại. Một nhân chứng 
chính là bất cứ nhân chứng nào có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ buộc tội theo đề nghị 
đuổi học hoặc trục xuất từ trường đang theo học hoặc  sự phán quyết từ những thắc mắc của 
vật chứng hoặc những sự thật. Ðiều kiện tất yếu rằng các nhân chứng chính tham gia các 
buổi xét xử không có nghĩa là tất cả các nhân chứng đều nhận biết về sự kiện trong câu hỏi 
phải tham gia. Một nhân chứng không mấy quan trọng hoặc một nhân chứng nào làm chứng 
theo chứng cớ tích lũy không được đòi hỏi để tham gia buổi xét xử. Viên chức xét xử có thể 
loại trừ nhân chứng chính nếu đã cho thấy rằng lời khai của nhân chứng này có thể gây nguy 
hiểm cho chính nhân chứng.  

16. Khi các kết quả của một cuộc xét sử đuổi học hoặc bị trục xuất dài hạn, viên chức xét sử  sẽ 
xác  định rằng học sinh có hoặc không nên trở lại học dựa trên việc xét xử hoặc trong thời 
gian chưa quyết định việc chống án hoặc trong thời được phép cho thông báo chống án.  

17. Một giấy thông báo về các kết quả của buổi xét sử sẽ được gởi tới học sinh có liên quan và 
tới giám hộ hợp pháp của học sinh trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi phán quyết. Nếu một 
học sinh với tuổi 18 hoặc hơn, một bản sao sẽ được gởi tới giám hộ hợp pháp bao gồm một 
giấy ưng thuận bởi học sinh đã thu được. Một bản sao sẽ được gởi tới Tổng Giám Thị của Sở 
Giáo Dục.    

18. Một đơn chống án từ buổi xét xử cần phải được gởi tới Thư Ký của Sở Giáo Dục không trễ 
hơn mười (10) ngày sau ngày nhận thư thông báo kết quả của cuộc xét xử.     

a) Thư Ký của Sở Giáo Dục, thông thường, sẽ hẹn một buổi xét xử khác với hai thành viên 
của Sở Giáo Dục. 

b) Ðể xúc tiến buổi xét xử chống án, Thư Ký có thể liên lạc Sở Trưởng, hoặc Sở Phó khi sở 
trưởng vắng mặt, để xin phép cho một thành viên của sở tham gia trong buổi xét xử 
chống án.  

c) Các thành viên của sở giáo dục sẽ cung ứng Thư Ký ngày và giờ mà họ có thể tham gia 
được trong buổi xét xử chống án, cũng như các phương pháp liên lạc được đề nghị.  

d) Thư thông báo kết quả của viên chức xét xử và mẫu đề nghị chống án của Sở Giáo Dục 
sẽ đuợc bao gồm trong bìa kẹp mà Sở kiểm duyệt trong Phiên họp Chấp hành.  

19. Bất cứ buổi chống án nào sẽ được thông báo bởi Sở Giáo Dục hoặc viên chức xét xử được 
chỉ định bởi Sở, không trễ hơn hai mươi (20) ngày sau khi thông báo chống án đó được cho 
vào hồ sơ. Buổi xét xử theo nghi thức cũng sẽ được thực hiện theo đúng luật KSA 72-6114, 
et seq., như đã được sửa đổi. 
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20. Sở Giáo Dục sẽ cho biết kết quả được dựa trên báo cáo của viên chức xét xử không trễ hơn 
năm ngày sau kết thúc buổi xét xử chống án. Trừ khi viên chức xét xử đã xác định khác hơn, 
buổi xét xử chống án sẽ được kết thúc vào ở cuối Phiên Họp Chấp Hành.  

21. Chiểu theo những đòi hỏi đã định ở K.S.A. 2007 Supp. 72-6115 (c) như đã được thay đổi 
trong 2008 Kansas Legislative Session bởi SB 470, khi một học sinh nào đã được mười ba 
(13) tuổi đã tìm thấy chủ hữu một vũ khí hoặc chất thuốc bất hợp pháp ở trên sân trường học 
hoặc ở tại một hoạt động được giám thị bởi một trường học hoặc đã tham gia trong một hành 
động hoặc hành vi tại trường học hoặc tại một hoạt động được giám thị bởi trường học mà đã 
đưa đến hoặc đã thực chất có khả năng để đưa đến, thương tích đáng kể cho các người khác, 
hiệu trưởng hoặc người thay mặt hiệu trưởng của trường học nơi một sự việc đó đã xảy ra sẽ 
thực hiện một báo cáo của sự việc tới Safety Service Executive Director. Safety Service 
Executive Director sẽ sau đóthực hiện một báo cáo của sự việc tới cơ quan thi hành luật thích 
hợp. Báo cáo của hiệu trưởng hoặc của người thay mặt hiệu trưởng sẽ thực hiện càng sớm 
càng tốt, nhưng không quá năm (5) ngày từ hành động của học sinh, không bao gồm các 
ngày lễ và các ngày cuối tuần. Báo của Safety Service Executive Director sẽ được thực hiện 
càng sớm càng tốt, nhưng không quá mười (10) ngày từ hành động của học sinh, không bao 
gồm các ngày lễ và các ngày cuối tuần. Cho mục đích của AIP 21 này, “vũ khí”, “chất thuốc 
bất hợp pháp”, và “cơ quan thi hành luật” sẽ có ý nghĩa tương tự như đã định ở K.S.A. 2007 
Supp. 72-6114 (c) như đã được thay đổi trong 2008 Kansas Legislative Session bởi SB 470. 
Cho mục đích của AIP 21 này, Safety Service Executive Director đang phục vụ như người 
thay mặt của Tổng Giám Thị.  

 

Luật sư của Sở Giáo Dục đã chấp thuận chính sách này trong hình thức và nội dung.  
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