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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 
tại 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 người khác 
sợ hại đcơ thể. 

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. 

 
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 khôngp 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   
 
 
 

P1465: HẠNH KIỂM HỌC SINH – CHẤT RƯỢU, MA TÚY, DỤNG CỤ MA TÚY   
VÀ/HOẶC CÁC CHẤT LIỆU ÐƯỢC HẠN CHẾ KHÁC 
CHÍNH SÁCH SỞ GIÁO DỤC: 
Bất cứ học sinh nào có ý hoặc bán, sản xuất hoặc buôn bán (như đã được định rõ trong AIP #1) các chất rượu, ma túy, các dụng cụ ma túy, 
hít và/hoặc các chất liệu bị hạn chế và không hạn chế như, nhưng không giới hạn, các loại thuốc không toa và có toa bác sĩ, hoặc bất cứ 
học sinh nào có các chất liệu đó trong một số lượng mà nhiều hơn so với nhu cầu cá nhân của một người dùng (như đã được xác định trong 
AIP #2), ở trường, trên sân trường, hoặc ở một hoạt động của trường học sẽ bị trục xuất 186 ngày học từ các Trường Công Lập Wichita. 
Muốn biết thêm chi tiết về yêu cầu các bài tập trong thời gian chưa quyết định việc đuổi học hoặc trục xuất, xin tham khảo BOE P1472 – 
Pupil Makeup Work (Làm Bài Bù). 
 
Bất cứ học sinh nào sử dụng hoặc cho thấy bị ảnh hưởng bởi hoặc hành vi cho thấy thay đổi bởi chất rượu, ma túy (trừ khi dùng chất liệu có 
toa bác sĩ) và/hoặc các chất liệu bị hạn chế và không hạn chế như, nhưng không giới hạn, các loại thuốc không toa và có toa bác sĩ, hoặc 
bất cứ học sinh nào có các chất liệu đó trong một số lượng mà nhiều hơn so với nhu cầu cá nhân của một người dùng hoặc bất cứ học sinh 
nào có các dụng cụ ma túy ở trường, trên sân trường, hoặc ở một hoạt động của trường sẽ nhận lãnh một trong những hình phạt như sau: 
Vi Phạm Lần Thứ Nhất: 
1) Học sinh sẽ bị đuổi ngắn hạn trong một thời gian mười (10) ngày học khi đã bắt gặp có hoặc sử dụng ma túy và/hoặc rượu. Học sinh đó 

sẽ được đề nghị đuổi học dài hạn và sẽ bị đuổi thêm hai mươi lăm (25) ngày, nếu học sinh đã được viên chức xét xữ của quận xác định 
có cất giữ và/hoặc đã sử dụng ma túy và/hoặc rượu.  

2)   Trong thời gian bị đuổi học mười (10) ngày về việc có và/hoặc sử dụng ma túy và/hoặc rượu, các phụ huynh và/hoặc các giám hộ sẽ có 
khả năng để chọn đưa học sinh bị đuổi học tới các chương trình thích hợp của cộng động (mà có thể bao gồm một cơ quan cố vấn tinh 
thần, một bác sĩ, một chuyên viên lạm dụng độc phẩm của U.S.D. 259, v.v...) để thảo luận vấn đề ma túy/rượu của học sinh. Khi nhận 
văn kiện cho biết rằng học sinh đó đang tuân theo với hoạt động đã được đề nghị của cơ quan đó, việc đuổi học của học sinh theo 
Ðoạn 1 (bên trên) sẽ được thu hồi ngay và học sinh đó sẽ được phép trở lại học. Một buổi xét xử của quận về việc phạm tội cất giữ 
và/hoặc sử dụng ma túy/rượu lần thứ nhất sẽ được thực hiện vào ngày thứ năm trong thời gian bị đuổi học ngắn hạn của học sinh nếu 
văn kiện về học sinh đang tuân theo với hoạt động đã được đề nghị của cơ quan đã chưa nhận vào thời gian đó.  

3) Thay cho các thủ tục đã vạch ra trong phần 1) và 2), trong thời gian đuổi học, các phụ huynh và/hoặc các giám hộ sẽ có khả năng để 
chọn đưa học sinh bị đuổi học tới các chương trình thích hợp của cộng động (mà có thể bao gồm một cơ quan cố vấn tinh thần, một 
bác sĩ, một chuyên viên lạm dụng độc phẩm của U.S.D. 259, v.v...) để thảo luận vấn đề ma túy/rượu của học sinh. Khi nhận văn kiện 
cho biết rằng học sinh đó đang tuân theo với hoạt động đã được đề nghị của cơ quan đó, việc đuổi học của học sinh sẽ được thu hồi 
ngay và học sinh đó được phép trở lại học. 

Những Vi Phạm Sau Ðó: 
Khi tái phạm lần thứ hai hoặc hơn, học sinh đó sẽ bị đuổi học mười (10) ngày học. Học sinh đó sẽ được đề nghị đuổi thêm một thời gian hai 
mươi lăm (25) ngày học và có thể bị trục xuất 186 ngày học từ các Trường Công Lập Wichita, và việc đuổi/trục xuất thời gian giữa hai mươi 
lăm (25) ngày học và bao gồm trục xuất thời gian 186 ngày học sẽ được thực hiện nếu học sinh đã được viên chức xét xữ của quận xác 
định có cất giữ và/hoặc đã sử dụng ma túy và/hoặc rượu.  
Nguyên Tắc Xử Lý Hành Chánh: 
1. Mua bán bất chính có nghĩa rằng bất cứ học sinh nào có ý định hoặc cố tình bán, cho hoặc trao cho những người khác các chất liệu bất 

hợp pháp như rượu, thuốc hít, thuốc không toa và có toa bác sĩ và/hoặc các dụng cụ ma túy. Hiệu trưởng trường hoặc người được chỉ 
định sẽ xác định các thắc mắc liên quan tới mục đích mua bán. Trong việc xác định liên quan tới mục đích mua bán, hiệu trưởng hoặc 
người được chỉ định có thể thi hành, không giới hạn, những đồ vật đã tìm thấy như dụng cụ ma túy, nơi chốn, nhiều hộp đựng, số tiền 
lớn, ý kiến của người khác, v.v... 

2. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định, dựa trên kinh nghiệm cá nhân hoặc kinh nghiệm của người khác, sẽ xác định khi một học sinh 
cất giữ một số lượng ma túy, dụng cụ ma túy, thuốc hít và/hoặc các chất liệu bị hạn chế và không hạn chế khác như, không giới hạn, 
các thuốc không và có toa bác sĩ ở trường, trên sân trường, hoặc ở một hoạt động của trường trong một số lượng mà nhiều hơn so với 
nhu cầu cá nhân của một người dùng.  

3. Bất cứ kỷ luật nào được thi hành bởi giám hiệu trường học sẽ được dựa trên những dữ kiện có sẵn tốt nhất, bao gồm các nghiên cứu 
được thực hiện qua các chính sách chủ đề  P1469 Search and Seizure–School Facilities, và P1470 Search and Seizure–Pupil and 
Their Personal Possessions. 

4. Cơ quan thi hành luật thích hợp sẽ được cố vấn bất kỳ hoặc mọi vi phạm về luật pháp đúng với chính sách An Toàn Trường Học và 
Báo Cáo Sự Việc Xảy Ra.  

5. Bất cứ học sinh nào sử dụng hoặc cho thấy bị ảnh hưởng bởi hoặc hành động cho thấy thay đổi bởi chất rượu, ma túy, hoặc các chất 
liệu bị hạn chế, hoặc thừa nhận giống nhau, và trình chứng cớ cần trị liệu bằng thuốc, sẽ được giao cho giám hộ hợp pháp hoặc bất cứ 
ai có liên quan tới việc trị liệu khẩn cấp càng sớm càng tốt. Các thủ tục căn bản liên quan tới mọi đau yếu sẽ được theo dõi. Mọi dữ kiện 
có sẵn sẽ được nhượng cho giám hộ hợp pháp, bác sĩ, và những ai khác có trách nhiệm chăm sóc và điều trị.  

6. Các nhân viên trường học sẽ yêu cầu sự giúp đỡ của hiệu trưởng trường khi họ quan sát một học sinh nào cho thấy bị mất phương 
hướng hoặc không có sự điều khiển với chính mình.  

7. Hiệu trưởng trường, thêm vào phần trên, sẽ thi hành kỷ luật thích hợp. Trường học được đòi hỏi để thông báo cho giám hộ hợp pháp 
cũng như học sinh về bất cứ những trách nhiệm (lời tuyên bố) nào dưới chính sách này và các kết quả của việc vi phạm có thể bị phạt 
với mức tối đa và bao gồm một đề nghị đuổi học dài hạn hoặc trục xuất đúng với chính sách Ðuổi và Trục Xuất Học Sinh. 

8. Mỗi học sinh và phụ huynh sẽ được thông báo và được đòi hỏi để ký một mẫu chính sách vũ khí/ma túy hàng năm liên quan tới việc thi 
hành kỷ luật mà có thể và sẽ thi hành nếu một học sinh đã tìm thấy vi phạm chính sách này.  

9. Nếu bất cứ học sinh nào yêu cầu nhân viên trường học hướng dẫn hoặc phụ giúp với mục đích cải tiến hành vi của học sinh hoặc đáp 
ứng tới các chất thuốc bị hạn chế, sự yêu cầu cẩn mật của học sinh đó sẽ được tôn trọng trừ khi nhân viên trường học được đòi hỏi để 
trình bày dữ kiện đó qua tiến trình pháp lý. Khi sự đòi hỏi đó được đòi hỏi, giám hộ hợp pháp của học sinh sẽ được cố vấn.  

10. Việc đuổi học dài hạn hoặc trục xuất học sinh giáo dục đặc biệt sẽ chịu hoặc được quản lý bởi các đạo luật và các quy định của Tiểu 
Bang và Ðạo Luật Giáo Dục các Cá Nhân với Yếu Kém Bổ Sung năm 1997 (20 U.S.C. 1400 et seq.) .  

11. Việc sử dụng các chất thuốc thích hợp bởi một bác sĩ là điều được chấp thuận nếu đã dùng đúng như đã ghi. (Xem chính sách 
Administering Prescribed Medication During School Hours.) 

12. Thuốc hít như được định rõ nhưng không giới hạn tới: Gas, chất solvent, butane, proban, chất dán, bất cứ chất nào có hơi bốc mà đã 
sử dụng không đúng cách bởi học sinh.  

 
Luật sư của Sở Giáo Dục đã chấp thuận chính sách này trong hình thức và nội dung.  
  
Trách Nhiệm Hành Chính:                    Dịch Vụ An Toàn  
Ngày Kiểm Duyệt Gần Ðây Nhất:                         23 Tháng 11, 2010 
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P1462 — HẠNH KIỂM HỌC SINH –HÀNH HUNG VÀ/HOẶC UY HIẾP VIÊN CHỨC NHÀ TRƯỜNG. 

CHÍNH SÁCH SỞ GIÁO DỤC: 

Bất cứ học sinh nào, không phải là học sinh trường tiểu học, bị phát hiện can tội hành hung (như đã được giải thích trong phần 
a.) đối với bất cứ một viên chức nào của nhà trường trong khuôn viên trường học, hoặc các nơi sinh hoạt dưới sự điều hành 
của nhà trường sẽ bị trục xuất ra khỏi liên khu trường quận trong thời gian 186 ngày học, tuy thế, những học sinh nào bị phát 
hiện can tội hành hung đối với bất cứ một viên chức nào trên căn bản bị liên can (như đã được giải thích trong phần c.) có thể 
bị trục xuất một khoảng thời gian dẫn đến hậu quả bị mất hơn hai (2) học kỳ chứng chỉ và những học sinh này có thể được chỉ 
định cho học ở một chương trình khác ngoài trường đang theo học.  

Bất cứ học sinh trường tiểu học nào, bị phát hiện can tội hành hung (như đã giải thích trong phần a.) đối với bất cứ một viên 
chức nào của nhà trường trong khuôn viên trường học, hoặc các nơi sinh hoạt dưới sự điều hành của nhà trường sẽ bị thi 
hành kỷ luật theo hành vi vi phạm và kể cả việc trục xuất ra khỏi liên khu trường quận trong thời gian 186 ngày học. 

Bất cứ một học sinh nào có thái độ uy hiếp (như đã giải thích trong phần b.) đối với bất cứ một viên chức nào của nhà trường 
trong khuôn viên trường học, hoặc các nơi sinh hoạt dưới sự điều hành của nhà trường sẽ bị bắt buộc áp dụng biện pháp kỷ 
luật, kể cả việc trục xuất ra khỏi liên khu trường quận trong thời gian 186 ngày học. 

Muốn biết thêm chi tiết về yêu cầu các bài tập trong thời gian chưa quyết định việc đuổi học hoặc trục xuất, xin tham khảo BOE 
P1472 – Pupil Makeup Work (Làm Bài Bù). 

Những phần kể trên đã được áp dụng trong chính sách này như sau: 

a. Hành hung có nghĩa là hành động phạm pháp, cố ý đụng chạm hoặc gây áp bức đến một người khác với hành vi thô lỗ, vô lễ hoặc 
thái độ nóng giận. 

b. Uy hiếp có nghĩa là hành động phạm pháp, cố ý đe dọa hoặc cố ý gây thương tích với hành động hoặc hăm dọa gây tổn thương 
trực tiếp đến tính mạng và danh dự của người khác hoặc gián tiếp mà kết quả làm cho người khác sợ hãi. Không nhất thiết phải 
đụng tới người.  

c. Bị liên can có nghĩa là khi một hành động, ngoại trừ hành hung, đã  vi phạm đối với một người nào khác hơn người bị cố tình hành 
hung, tội trạng của người hành hung cũng không khác hơn so với tội trạng chủ tâm cố tình hành hung người nào đó.  

Nguyên Tắc Xử Lý Hành Chánh: 

1. Khi vi phạm chính sách này, 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.  

2. Khi đề nghị đuổi học dài hạn hoặc trục xuất đối với các học sinh giáo dục đặc biệt, xin tham khảo những đòi hỏi thêm đã được liệt kê 
trong Sổ Tay Quản Lý cho Giáo Dục Ðặc Biệt.  

3. Cơ quan quản trị học đường sẽ thành lập một chương trình, suy xét đúng đắn của Phân bộ Hành Chánh 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 hành hung. 
Nếu học sinh tham gia và hoàn tất chương trình, học sinh có thể, theo sự suy xét đúng đắn của Giới chức Phát xét, được trở lại 
trường quận. Trong trường hợp học sinh được trả lại trường, trường học sinh tham gia sẽ được chỉ định do ông Giới chức Phát xét.  

4. Một chương trình có tính cách giáo dục sẽ có thể được thành lập ở tại Boys and Girls Club of South Central Kansas cho những học 
sinh trung học nào đã hành hung một nhân viên trường học dựa trên căn bản bị liên can. Chương trình sẽ không được phép hoạt 
động trong bất cứ phạm vi nào của trường quận. Sự sắp xếp một học sinh trong chương trình sẽ do viên xét xử định đoạt hoặc do 
Sở Giáo dục nếu đã được yêu cầu.  

5. Mỗi một học sinh và phụ huynh sẽ được yêu cầu ký tên vào văn bản điều luật này 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 Giáo Dục đã chấp thuận chính sách này trong hình thức và nội dung.   

Trách Nhiệm Hành Chính:                           Phó Tổng Giám Thị của các Trường Trung Học  
Ngày Kiểm Duyệt Gần Ðây Nhất:               Tháng 4, 2005 
Ngày Kiểm Duyệt Lần Trước                      Tháng 6, 2004           P1462 
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P1232  SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH, MẠNG LƯỚI TRUYỀN TIN, ÐIỆN THƯ, VÀ NHỮNG DỊCH VỤ ONLINE KHÁC MỘT CÁCH CÓ THỂ 
CHẤP NHẬN ÐƯỢC–CÁC HỌC SINH  

CHÍNH SÁCH SỞ GIÁO DỤC: 

USD#259 cam kết để thực hiện kỹ thuật học cao cấp và đã gia tăng các cơ hội sử dụng để học hỏi dành cho tất cả học sinh. Mục tiêu để 
cung ứng phương tiện cho học sinh của quận hạt và  phát triển nền  giáo dục tốt đẹp  trong các trường học bằng cách chia sẻ các nguồn 
cung cấp nguyên liệu, các đổi thay mới, và sự thông tin văn hóa. Sử dụng các máy vi tính, mạng lưới truyền tin, và những dịch vụ liên lạc 
khác sẽ nhằm vào mục đích ủng hộ giáo dục văn hóa và nghiên cứu thích hợp với mọi mục tiêu giáo dục của trường quận. 

Nguyên tắc xử lý Hành Chánh: 

1. Trách nhiệm của học sinh, bất kể bất kỳ “biện pháp bảo vệ kỹ thuật” được thực hiện bởi quận hạt như có thể được đòi hỏi bởi Ðạo 
Luật Bảo Vệ Internet của Trẻ Em, các học sinh phải có trách nhiệm về phẩm hạnh tốt trên vi tính, mạng, Internet hoặc những dịch vụ 
trực tuyến khác của nhà trường cũng giống như trong lớp học hoặc là hành lang của trường học. Các quy luật chung của  nhà trường 
về phẩm hạnh và thông đạt sẽ phải được áp dụng. Các nơi tích trữ mạng lưới giao thông phải được đối đãi như là các tủ nhỏ có khóa ở 
trường học. Mạng lưới giao thông của các nhà quản lý, các giáo chức, và viên chức khác của quận có thể kiểm duyệt hồ sơ và thông 
đạt của học sinh từng đợt một để ngăn chặn sự lạm dụng và bảo đảm các học sinh sử dụng hệ thống đúng cách và phù hợp với các 
quy luật và chính sách của quận hạt. Mọi thông đạt trên mạng lưới giao thông thường là của công cộng;  các học sinh không nên nghĩ 
là các hồ sơ tích trữ trên hệ thống của quận hạt sẽ là của riêng tư. 

2. Sự cho phép. Học sinh phải có sự chấp thuận và duới sự giám thị của viên chức chuyên nghiệp của quận hạt trước khi sử dụng những 
dịch vụ vi tính, mạng, Internet hoặc những dịch vụ trực tuyến khác do quận hạt cung ứng. Sự cho phép không được truyền từ học sinh 
này tới học sinh khác và  không thể phân chia. Các học sinh sẽ không được phép sử dụng mọi thông đạt điện tử trừ khi có chữ ký ưng 
thuận của phụ huynh/giám hộ để lưu trong hồ sơ. Ðể cho được tiếp tục ứng dụng, sự ứng dụng đó phải thích hợp với các mục đích có 
tính cách giáo dục của quận hạt. Tiện dụng là một đặc lợi  chứ không phải là quyền hạn, và tiện dụng không đúng nguyên tắc sẽ bị,áp 
dụng theo những kỷ luật quy định, bát bỏ mọi quyền lợi tiện dụng. Các học sinh sẽ chứng tỏ thích nghi ở trường học khi sử dụng dụng 
cụ máy vi tính hoặc mạng lưới giao thông. Học sinh sẽ duy trì một môi trường cho phép để học hỏi  khi sử dụng các máy vi tính.  

3. Nhưng vi phạm. Ban Giám Hiệu, các giáo chức, và những viên chức trường quận khác sẽ quyết định thế nào là sử dụng không thích 
hợp. Vi phạm chinh sách này sẽ có thể bị đưa đến những hậu quả như sau: 
a. Hạn chế hoặc mất quyền truy cập mạng lưới; và/hoặc 
b. Bao gồm thi hành kỷ luật hoặc pháp luật, nhưng không giới hạn tới, đình chỉ học hoặc trục xuất khỏi trường và/hoặc bị địa phương, 

tiểu bang, và luật pháp liên bang truy tố tội; và  
c. Ðánh giá chi phí thiệt hại cho phần cứng/phần mềm. 

4.  Sử dung không thích hợp. Những sử dụng như sau của vi tính, mạng lưới truyền tin, internet hoặc những dịch vụ trực tuyến khác 
được cung ứng bởi nhà trường thì không  được phép trong phần nội quy của USD 259 đối với học sinh: 
a.  Sử dụng, tải lên, tải xuống, phân phối sách báo khiêu gợi, thô tục, hoặc tài liệu tình dục;  
b.  Truyền đạt hình ảnh thô tục, sỉ nhục, tình dục, hoặc lời lẽ dọa nạt. 
c.  Vi phạm bất cứ đạo luật nào của địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang; 
d.  Tiện dụng tới tài liệu, tin tức, hoặc hồ sơ cá nhân  của người khác mà chưa được phép; 
e.  Vi phạm bản quyền hoặc nói cách khác là sử dụng sở hữu bài bản của cá nhân nào khác hoặc hội đoàn mà chưa được phép; 
f.   Sử dụng mật mã của người khác; 
g.  Phá hoại, được định nghĩa như là không được ủy quyền tiện dụng và/hoặc có chủ định mưu toan làm thiệt hại phần cứng/phần 

mềm của máy vi tính hoặc mạng lưới giao thông hoặc phá hủy dữ liệu của người sử dụng khác, bao gồm  tạo nên, tải lên, hoặc 
cố tâm gây ra vi khuẩn; 

h.  Cố ý bỏ phí  mọi nguồn cung cấp có giới hạn; 
i.  Sử dụng mạng lưới giao thông cho mục đích thương mại; 
j.  Bất nạt , quấy rối, sỉ nhục, hoặc công kích người khác; 
k.  Cho tin tức cá nhân trên mạng lưới giao thông như là tên họ, nơi cư ngụ, số điện thoại, v.v. , trừ khi được sự chấp thuận của ban 

quản trị của trường quận hoặc giáo chức có bằng cấp. 
l.  Sử dụng các bản e-mail từ Internet, mạng lưới, hoặc từ các servers của trường quận để tạo dựng bảng chuyển thư riêng cho mình;   
m. Việc tiếp cận trái phép tới các nguồn hoặc các thực thể; 
m. Xâm nhập sự riêng tư của các cá nhân khác. 
n.  Biến đổi thiết bị của máy vi tính như đã được thiết bị qua hệ thống của nhà quản lý; 
o.  Biến đổi hệ thống vi tính (thí dụ, desktop, icon, wallpapers, screensavers, các phần mềm) đã được xác định do nhà quản trị; 
p. Dùng phần mềm mà đã không được chỉ định hoặc phê chuẩn bởi các nhân viên; 
q.  Không tuân theo chính sách của trường quận trong lúc sử dụng các máy vi tính hoặc không tuân theo những chính sách khác hoặc 

những hướng dẫn đã được thiết lập bởi khu vực hành chính, các giáo chức, hoặc viên chức quận hạt khác; và 
r.   Dò kiếm để đạt lợi riêng hoặc tiện dụng những nguồn tài liệu không được phép hoặc những thiết bị vi tính khác. 

5.  Mạo Hiểm sự An Toàn. Bất cứ học sinh nào được cho là mạo hiểm sự an toàn hoặc đã có các nghi  vấn về sử dụng hệ thống  vi tính 
khác có thể bị từ chối sử dụng. 

6.  Tuyên bố từ chối. Quận hạt không đảm bảo bất cứ điều gì, bất luận là đã tỏ bày hoặc ám chỉ, về sự việc truy cập mà quận đang cung 
cấp. Quận hạt sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại đã gây ra. Ðây bao gồm luôn cả mất dữ liệu kết quả là do trì hoãn, không 
giao chuyển, giao chuyển lộn, hoặc mọi gián đoạn dịch vụ đã gây ra từ sự trễ nãi của nó hoặc  sử dụng nhầm lẫn hoặc bỏ sót. Sử dụng 
bất luận tin tức nào từ mạng lưới truyền tin thì là một nguy hại cho người sử dụng. Quận hạt sẽ phủ nhận mọi trách nhiệm về tin tức đã 
lấy được từ hệ thống của họ.   

7.  Tường trình Niềm Tin Cá nhân. Tường trình của niềm tin cá nhân nào đã được tìm thấy trên vi tính, mạng lưới truyền tin, internet, các 
dịch vụ trực tuyến khác, điện thoại, hoặc hệ thống vô tuyến viễn thông ngầm hiểu để đại diện cho khía cạnh cá nhân nào đó của tác giả, 
và đó không phải là USD 259, các nhân viên của quận, hoặc trường đang tham gia. Không những tuyên bố trái ngược nào sẽ được 
công bố mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của quận hạt. Các hiệu trưởng hoặc ban quản trị của quận có thể xem xét tất cả các 
nội dung trong bất kỳ các tài khoản Internet hoặc trực tuyến đã trả cho, toàn bộ hoặc một phần, bởi quận hoặc bất kỳ trường nào, mà 
không cần thông báo trên bất kỳ hình thức nào.  

8. Hợp Ðồng Học Sinh Truy Cập. Trước khi sử dụng các máy vi tính hoặc các mạng lưới của trường học (ví du, Internet hoặc các dịch 
vụ trực tuyến khác), mỗi học sinh sẽ đệ trình một Hợp Ðồng Học Sinh Truy Cập để lưu giữ trong văn phòng trường học. Trước khi sử 
dụng các máy vi tính ở bất kỳ các cơ sở khác của quận, mỗi học sinh cũng phải nộp kèm một tờ Hợp Ðồng Học Sinh Truy Cập để lưu 
giữ trong hồ sơ trong văn phòng chính của cơ sở mà các máy vi tính được đặt. Nếu một học sinh dưới 18 tuổi, một phụ huynh/giám hộ 
cũng sẽ ký tờ hợp đồng. Các tờ Hợp Ðồng Học Sinh Truy Cập mới phải được ký và nộp mỗi niên học. Chính sách 1232 của Sở Giáo 
Dục áp dụng cho tất cả các học sinh bất kể họ đã đệ trình một Hợp Ðồng Học Sinh Truy Cập đã ký. Nếu một học sinh khống có một 
Hợp Ðồng Học Sinh Truy Cập hiện thời trong hồ sơ như được đòi hỏi ở trên, truy cập tới các dịch vụ vi tính và các account là bị ngăn 
cấm.  

9. Kế Hoạch Kỹ Thuật của Quận. Các Thủ Tục Bổ Sung Hành Chính được bao gồm trong chính sách này phải phù hợp với Kế Hoạch Kỹ 
Thuật của Quận được thông qua bởi Sở Giáo Dục.  

 
Hình thức và nội dung đã được chấp thuận bởi luật sư của Sở Giáo Dục.  
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