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OFFENSES AND LEVELS OF RESPONSEOFFENSES AND LEVELS OF RE-
SPONSEOFFENSES AND LEVELS OF RESPONSE Thư Ngõ của Giám Đốc  

Sở Học Chánh  

Tháng Tám, 2014 
 
Quý Cha Mẹ/Người giám hộ, những Học sinh và các Giáo chức cùng 
Nhân viên nhà trường thân mến: 
 
Xin chào đón quý vị đến với niên học 2014-2015.  
 
Ưu tiên cao nhất của tôi với cương vị giám đốc sở học chánh là để 
bảo đảm rằng, ở mức độ lớn nhất có thể, chúng tôi cung cấp một 
môi trường học tập tốt nhất có thể cho học sinh và môi trường giáo dục tốt nhất có thể cho các giáo viên 
của chúng tôi. 
 
Cũng giống như những sở học chánh khác trên toàn quốc, Sở học chánh Francis Howell nắm giữ một kỳ 
vọng cao cho những học sinh của chúng tôi mà kỳ vọng đó bao gồm mỗi học sinh là một học sinh có hạnh 
kiểm tốt.  Đối với phần lớn, chúng tôi có những học sinh tốt có những quyết định khôn ngoan về hạnh kiểm 
mỗi ngày. Xuyên qua những nổ lực phối hợp của các giáo chức, ban giám hiệu, và cha mẹ, chúng tôi đã làm 
giảm thiểu những sự vi phạm hạnh kiểm của học sinh về nhịp độ cũng như số lượng trong những năm gần 
đây. Trong khi đa số những học sinh của chúng tôi đã có những chọn lựa tốt về hạnh kiểm thì cũng có đôi 
khi một số học sinh cư xữ không đúng đắn, và chúng tôi cũng bắt những học sinh này chịu trách nhiệm về 
những hành vi đó. Quyển Cẩm nang Quy Luật về Hạnh Kiểm Học Sinh tóm lượt những quy chế của sở học 
chánh và những biện pháp quy trách liên quan đến những hành vi của học sinh. Quy Luật về Hạnh Kiểm Học 
Sinh đã được phát triển một cách hợp tác xuyên qua những dử kiện thu lượm từ cộng đồng và nhân viên 
nhà trường.     
 
Trong những ngày đầu của niên học, các giáo chức và những hiệu trưởng sẽ duyệt xết quyển cẩm nang này 
với các học sinh và sẽ giải đáp bất cứ những câu hỏi nào mà các học sinh có thể có. Tôi khuyến khích tất cả 
cha mẹ hảy đọc quyễn cẩm nang này và thảo luận nội dung với con của mình, Xin vui lòng gọi hiểu trưởng 
của trường con quý vị hoặc Giám đốc Dịch Vụ Học Sinh của sở học chánh của quý vị.    
 
Một khi quý vị đã đọc quyễn cẩm nang và duyệt xét với con của quý vị, chúng tôi yêu cầu quý vị theo các 
mạng kiên kết và cung cấp chử ký điện tử xác định những kiến thức của quý vị về những thông tin trong 
quyễn cảm nang này. Quyễn cẩm nang có thể tiếp cận trong trang mạng của Sở học chánh đễ tham khảo 
trong tương lai.   
 
Tôi khuyến khích quý vị tiếp tục giữ sự liên quan đến việc giáo dục của con của mình trong những năm học 
của chúng trong trường học của chúng tôi.  Con của quý vị rất cần sự yểm trợ to lớn của quý vị.  Quý vị là 
một nhân tố quan trọng trong sự thành công về học vấn của chúng.  Hãy có một niên học tốt.  
 
Thành kính, 
 
Pam Sloan, Ed.D. (Tiến sĩ Giáo dục) 
Giám Đốc sở Học Chánh  
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Lời Giới Thiệu  

Để cho các học sinh của chúng ta đạt tối đa kinh nghiệm học vấn, 
mỗi học sinh đáng được có một môi trường học vấn an toàn và 
chăm sóc.  
 
Mô Tả Quy Luật của Hạnh Kiểm Học Sinh 
Quy Luật Hạnh Kiểm Học Sinh của Sở Học Chánh Francis Howell 
2014-2015 mô tả hành vi học sinh được coi như là không đúng đắn hoặc phá rối. Quy luật đó cũng cung cấp 
một loạt các thủ tục có thể được sử dụng để ngăn chặn các hành vi như vậy và những đáp ứng kỷ kuật có 
thể dùng nếu các học sinh liên kết với các hành vi nêu trên.  Xử lý kỷ luật có thể được sử dụng nếu học sinh 
tham gia vào các hành vi nêu trên 
Sở học chánh Francis Howell cũng hổ trợ việc sử dụng những thể thức can thiệp mà những việc này cung cấp 
cho học sinh với sự hướng dẫn, chỉ đạo, và hổ trợ cho sự thành công nơi học đường.   
 
Môi Trường Tích Cực, Tôn Trọng của Nhà Trường Thì Rất Quan Trọng Cho Việc Học Tập 
  
Mọi người đều mong muốn nhà trường là một nơi chào đón, thân thiện, và tôn trọng. Bằng cách làm  
việc cùng nhau, học sinh, phụ huynh / người giám hộ, nhân viên nhà trường và cộng đồng có thể làm cho 
trường học của họ một nơi tuyệt vời để học hỏi. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm duy trì một môi trường học 
tập tích cực. Học sinh có thể giúp đỡ bằng cách ghi nhớ để: 

an toàn, trách nhiệm, và bình tỉnh. 
tôn trọng bạn cùng lứa và người lớn 
tôn trọng tài sãn nhà trường. 
đến trường và lới học đúng giờ. 
chuẩn bị sẵn sàng cho lớp học bao gồm những bài làm và đồ tiếp liệu (giấy viết…) 
tham gia vào việc học. 
phải tử tế và dùng ngôn ngữ đúng đắn. 
phục sức đứng đắn. 
trách nhiệm những việc làm của mình. 
tuân theo luật lệ nhà trường và thầ/cô giáo. 
tôn trọng và chấp nhận những khác biệt của những người khác. 
diển tả cảm xúc của mình như thế nào hoặc mình cần gì với cách đúng đắn và hữu ích. 
giải quyết những bất đồng trong những phương cách được chấp nhận. 

 
Những Hổ Trợ Hành Vi Tích Cực Toàn Trường (SWPBS) 
Tám (8) trường của Sở học chánh Francis Howell đã nhận chương trình Hổ trợ Hành Vi Tích cực Toàn 

Trường như là một sự vươn tới để dạy dổ những hành vi được mong muốn và hổ trợ học sinh cần được tăng 

cường thêm.  Sáu (6) trường học này đã được nhận bằng khen cấp tiểu bang.  

 
Sự giáo Dục về Đặc Tính 
Rất nhiều trường thuộc sở học chánh Francis Howell cũng đã thiết lập tốt những chương trình Giáo Dục Đặc 
Tính mà những chương trình này tạo ra một “Chăm sóc cộng đồng của những người học hỏi” bằng cách khai 
thác những đặc tính tích cực ở những người trẻ xuyên qua  sự phát triển về đức dục, xã hội và trí tuệ.  Sở 
học chánh có ba (3) trường đã nhận được bằng ban khen Missouri School of Character và hai (2) trường 
được bằng khen National of Character.  
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Những Hướng Dẫn về Kỷ Luật Trong Lớp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các giáo chức co trách nhiệm duy trì môi trường trong lớp học có lợi cho sự học hỏi.  Sự phá rối lớp học hoặc một 
sự tổng hợp những phá rối bao gồm, nhưng không giới hạn, nói chuyện quá nhiều, rời khỏi bàn học, làm phiền 
học sinh khác, sử dụng dụng cụ điện tử không đúng, chuyền những mẫu giấy ghi chú, và/hoặc những hành động 
khác ngăn trở quá trình giáo dục không được chấp nhận. 
 
Những Bước cho Việc Thi Hành Kỷ Luật 
 
Vấn đề mới xãy ra Giáo chức họp với học sinh 
 
Vấn đề tiếp tục  Giáo chức cho học sinh lời cảnh cáo 
 Giáo chức có thể liên lạc với cha mẹ/người giám hộ 
 
Nếu vấn đề không được giải quyết sau khi  
cảnh cáo Giáo chức chỉ định phạt cấm túc 
 
Nếu vấn đề không được giải quyết sau khi 
chỉ định phạt cấm túc Giáo chức chuyển học sinh lên văn phòng hiệu trưởng 
 
 
Quy Chế Trể Học 
 
Phạt cấm túc sẽ được chỉ định bởi giáo chức/hiệu trưởng khi học sinh đến lớp sau chuông nhập lớp.  Số lần đi 
trể đưa đến phạt cấm túc sẽ được quyết định tuỳ theo cấp của trường.  Sau nhiều lần đi trể được cộng lại, học 
sinh có thể nhận được sự đề nghị kỷ luật mạnh hơn.  
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Giới Thiệu Những Vi Phạm Về Hành Vi Và Mức 
Độ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những quy chế của Sở học chánh Francis Howell School District được thiết kế để góp phần vào môi 
trường giáo dục tích cực nhắm vào sự an toàn, thành quã và thành tựu cá nhân 
 
Vì thế, biểu đồ trong những trang kế tiếp sẽ mô tả những vi phạm về hành vi được định nghĩa bởi 
Sở học chánh Francis Howell và những mức độ kỷ luật tương ứng.  
 
Tất cả những vi phạm về hành vi bao gồm liên quan đến tiểu học và trung học.  Những mức độ của 
hậu quả có thể khác nhau giữa tiểu học và trung học.   
 
Những Vi phạm về hành vi được liệt kê trong những trang kế tiếp sẽ được duyệt xét với những học 
sinh theo thể cách thích ứng với lứa tuổi. Quý cha mẹ được khuyến khích duyệt xét những vi phạm 
với con của họ.      
 
Những chuyến đi hoặc những sinh hoạt của trường tổ chức bao gồm trong và ngoài phạm vi trường 
được đặt dưới thẩm quyền của những nhân viên nhà trường. Tất cả những quy chế và điều lệ của 
Sở học chánh có hiệu lực trong những sinh hoạt này dù là học sinh cấp tiểu học hay trung học liên 
hệ. Học sinh sẽ chịu trách nhiệm về những vi phạm Quy Luật Hạnh Kiểm Học Sinh khi những vi 
phạm này xãy ra bên ngoài cơ sở của sở học chánh. 
 
Sở học chánh Francis Howell chĩ định kỷ luật học đường cho những sự việc xãy ra ngoài khuôn viên 

của trườngh nếu có liên can đến trường hoặc làm xáo trộn môi trường học đường.    
 
Không Có Quy Luật Nào Có Thể Được Mong Đợi Liệt Kê Mỗi Và Mọi Vi Phạm Mà Vi Phạm Đó Cần 
Sự Sử Dụng Thi Hành Kỹ Luật Vì Thế, Sở Học Chánh Dành Quyền Áp Đặt Bất Kỳ Những hậu quã 
Nào Mà Có thể thích Ứng Với Trường Hợp, Tuỳ Theo Đặc Tính, Mức Nghiêm Trọng Của Vấn Đề 
Hạnh Kiểm .  
 



7 

 

Thái Độ Không Đứng Đắn và Phá Rối  Cấp  1 Cấp  2 Cấp 3 Cấp  4 

Tất cả phương hại về hạnh kiểm          

• Đến một thứ của trình tự tốt của trường học phát sinh hành vi phạm lổi.     

Hà hiếp          

 Hà hiếp học sinh hoặc nhân viên nhà trường bằng lời nói, chữ viết hoặc 
dụng cụ điện tử bao gồm nhưng không giới hạn đến, chê bai, hạ thấp 
phẩm giá, thiếu tôn trọng hoặc đe dọa ngôn ngữ, cử chỉ; khêu gợi tình 
dục và / hoặc ngôn ngữ khiêu dâm liên quan đến chủng tộc, màu da, 
giới tính, nguồn gốc quốc gia một người, dân tộc, khuyết tật, tôn giáo, 
khuynh hướng tình dục hay cảm nhận tình dục . Vi phạm này có thể dẫn 
đến một tờ trình Title IX. Có thể được coi là một vi phạm Cấp 4 nếu thấy 
đủ nghiêm trọng do hiệu trưởng / đại diện quyết định.  

    

Hành Động Phá Hoại             

 • Cố ý hoặc thiếu thận trong trong việc thiêu đốt tài sản của người khác.   
l  

Tiểu học  
 

Hành Động Bạo Tợn/Tấn Công            

 • Của một học sinh hoặc nhân vi ên trường với ý định gi ết hại hoặc gây 
thương tích trầm trọng - cố gắng sử dụng sức lực thể chất của một học 
sinh với ý định tạo một thương tích thể xác.  

  
l  

Tiểu học  
 

Hành Vi Hung Hăng       

• Có thể được coi là một hành vi phạm tội Cấp 3 nếu thấy đủ nghiêm trọng 
bởi hiệu trưởng/người đại diện.  

 l l 
  

Tấn Công Học Sinh Khác Hoặc Một Nhân viên Nhà Trường    
        

• Xuyên qua sự sử dụng sức mạnh thể xác với ý định làm nguy hại thân thể. 
 

l 
Tiểu học  

l  

Đe Doạ/Làm Sợ Nổ Bom          

• Đe doạ đặt chất nổ, bao gồm bất kỳ bằng giấy viết hoặc điện thoại; theo 
định nghĩa về Đe Doạ Khủng bố (xem phần Chú Giải Thuật Ngữ).  

      
 

Hà Hiếp          

• Bởi bất kỳ phương tiện bao gồm, nhưng không giới hạn, trực tiếp, điện 
thoại, văn bản, hăm dọa trên mạng, hoặc thông qua giao dịch điện tử với 
mục đích đe doạ hoặc gây tổn hại về hại về thể chất, tình cảm, hoặc tâm 
thần hoặc tiếp xúc vật lý với mục đích đe dọa (như hành vi tống tiền) 
hoặc gây tổn hại về thể chất, cảm xúc, hay tinh thần. Có thể được coi là 
một vi phạm Cấp 3 nếu hiệu trưởng/người đại diện thấy đủ mức độ 
nghiêm trọng.  

     

Gian Lận/ Đạo Văn          

• Mang hình phạt 0 điểm cho bài kiểm, bài tập và giáo chức sẽ thông báo 
cho cha mẹ/người giám hộ về vấn đề đó; bao gồm gian lận điện tử. Nếu 
sự việc xãy ra  nhiều lần, hậu quã sẽ là vi phạm Cấp 2.  

    

Giấy Bạc Giả          

• Sở hữu, phân phối hoặc bán.      

Không Tôn Trọng Học Sinh Hoặc Người Lớn          

• Bao gồm, nhưng không giới hạn, từ ngữ, giọng nói, nét mặt, biểu hiện 
bằng văn bản hoặc cử chỉ.      

(Vi Phạm về Hành Vi) 



8 

 Thái Độ Không Đứng Đắn Hoặc Phá Rối  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

Hành Vi Phá Rối          
Hành vi có tác dụng cố ý làm ảnh hưởng đến giáo dục hoặc vận chuyển an toàn của học sinh, bao gồm, 

nhưng không giới hạn, nói chuyện quá nhiều, ra khỏi chỗ ngồi, ném đồ vật, làm phiền người khác, 
chuyền giấy ghi chú  và / hoặc các hành động khác (ví dụ như trò đùa nghịch học sinh) mà làm xáo 
trộn với quá trình giãng dạy.  

      

Lời Nói Hoặc Hành Vi Phá Rối Hoặc Hạ Thấp Phẫm Giá          
Bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng ngôn ngữ ghét (bằng văn bản hoặc nói) để hạ thấp người 

khác vì chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, dân tộc, khuyết tật, tôn giáo, 
định hướng giới tính hoặc khuynh hướng tình dục nhận thức (cũng có thể kết quả trong một lời 
trình Title IX). Điều này bao gồm các hành động, lời nói, bằng văn bản hoặc lời nói mang tính biểu 
tượng. Có thể được coi là một vi phạm Cấp 3 nếu hiệu trưởng/người đại diện thấy đủ nghiêm trọng  

    

Những Hồ Sơ Sở Học Chánh          

Sở hữu, phân phối, hoặc bán  (thông tin về điểm, mã số v.v.v)      

Vi Phạm về Quy Luật Phục Sức          
 Kiểu mẫu y phục hoặc ngoại hình vi phạm quy luật phục sức của nhà trường , không phù hợp với hoạt 

động của trường và / hoặc gây gián đoạn cho quá trình giáo dục bao gồm, nhưng không giới hạn, 
quần áo xệ/hở hang, đễ lộ đồ lót, mang gai sắt và / hoặc dây chuyền,  

y phục có in chữ không đứng đắn, có ý nghĩa tình dục, ma túy, đồ uống say,  
các hoạt động bất hợp pháp, vv,. đội mũ, đầu quấn khăn hoặc vãi che đầu khác.  

    

Vi Phạm Lái Xe/ Đậu Xe         

Đậu xe ở bải cấm đậu xe, không có giấy phép đậu, hoặc không tuân hành những hướng dẫn được đặt 
ra cho học sinh.  Không tuân theo những điều này sẽ có hậu quã là mất quyền lợi về  

  đậu xe hoặc bị phạt kỷ luật.  
    

Lạm Dụng Dụng Cụ Điện Tử         

Vận  hành hoặc phô bày điện thoại hoặc những dụng cụ điện tử không liên quan đến việc học trong 
giờ học bao gồm, nhưng không giới hạn đến, máy nghe nhạc CD, iPod, DVD, máy đọc truyện điện tử 
v.v.v.  Những dụng cụ này phải được tắt trong giờ học.  Những máy này sẽ bị tịch thu nếu sử dụng 
hoặc phô bày trong giờ học và sở học chánh không chịu trách nhiệm nếu bị hư hại, mất hoặc bị đánh 
cắp.  Điều này bao gồm cả việc sử dụng không đúng cách hoặc không có phép, chụp hình và chuyển 
đạt , hoặc sao chép hình ảnh của nhân viên nhà trường, những học sinh, hoặc những tài liệu của 
trường. Điều này bao gồm gian lận điện tử. Nên lưu ý rằng việc chụp ảnh trong nhà vệ sinh hoặc 
phòng thay y phục thể thao thì không được phép. Những máy bị tịch thu này sẽ được khám xét về 
những hình ảnh hoặc tin nhắn không đứng đắn. Học sinh sẽ chịu trách nhiệm về nội dung trong điện 
thoại bất kể nguồn của những nội dung này phát xuất từ đâu. Trong vài trường hợp việc sử dụng 
những dụng cụ này sẽ được giáo chức cho phép với mục đích gíáo dục hoặc ưu đãi theo sự chấp thuận 
của ban giám hiệu.    

    

Vu Khống          
• Cố ý vu khống một học sinh hoặc một nhân viên nhà trường. Có thể coi như là vi phạm cấp 4 nếu 

ban giám hiệu thấy đủ  mức nghiêm trọng.        

Báo Động Giả/Sử Dụng Dụng Cụ Cứu Hoả Không Đúng Mục Đích          

• Làm xáo tộn thiết bị cấp cứu, báo động giả hoặc  báo cáo giả mạo (thí dụ như gọi số điện thoai 911).  
 

  

Tiểu học  
  

Ấu Đả          
• Đánh, đá vào thân thể lẫn nhau (ph ân biệt với tấn công), hoặc dùng lời nói hay hành động , hoặc để 

khích hoặc gây ra sự ấu đả. Thu hình và/hoặc phát tán cuộc ấu đả được bao gồm trong vi phạm 
này.  Có thể được coi như vi phạm Cấp 3 nếu hiệu trưởng/người đại diện thấy có đủ mức độ 
nghiêm trọng. 

    

Pháo bông              

• Sở hữu hoặc đốt pháo . 
 

  

Tiểu học  
   

Giả Mạo Chử Ký          
• Của cha mẹ/người giám hộ (bao gồm giả giọng của cha mẹ trong điện thoại), của giáo chức hoặc 

người có thẩm quyền (giấy phép đi trong hành lang, giấy phép nhập lớp).     

(Vi Phạm về Hành Vi) 
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Thái Độ Không Đứng Đắn Hoặc Phá Rối  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

Cờ Bạc        

• Với mục đích trao đổi tiền bạc/đồ vật có gia trị.     

Băng đảng/Dấu hiệu biểu tượng băng đảng 
       

• Tổ chức bí mật hoặc"câu lạc bộ" thành viên nào gây phương hại đến trật tự trường 
 học; nhấp nháy và / hoặc viết ký hiệu băng đảng hoặc dấu hiệu     

Vi Phạm về Thẻ Học Sinh 
        

• Không mang thẻ học sinh hoặc mang không đúng cách.     

Biểu Lộ Tình Cảm Không Đúng Cách         
• Biểu lộ không đúng cách bao gồm hôn đồng thuận, âu yếm. 

     

Để lộ Chổ Kín/Cởi Áo Quần         
• Bao gồm sự phô bày nơi công cộng mông, cơ quan sinh dục hoặc cởi bỏ y phục 
người khác hoặc của mình để lộ ra chổ kín hoặc đồ lót      

Những hướng dẫn về cấm túc trong trường         

• Không tuân hành những hướng dẫn.     

Bất Phục Tùng (Thách Đố Người Có Thẩm Quyền/Bất Phục Tùng/Không Tuân Lời Trực Tiếp)        
• Từ chối làm theo chỉ thị hoặc yêu cầu của nhân viên nhà trường, hoặc thách thức nhân viên có 

thẩm quyền của trường 
    

NGÔN NGỮ (Chê Bai Hoặc Hạ Thấp Phẩm Giá)         
 
Hoặc cử chỉ bao gồm, nhưng không giới hạn, sử dụng các từ (nói hay viết) được sử dụng để quấy rối 

người khác; mang tính khiêu dâm, bao gồm nhưng không giới hạn, sử dụng các từ (nói hoặc bằng 
văn bản); bản vẽ hoặc hình ảnh trong đó mô tả hành vi tình dục và trong đó, một cách tổng thể, 
miêu tả tình dục trong một cuộc tấn công tiêu chuẩn cộng đồng và trong đó không có giá trị văn 
học, nghệ thuật, chính trị hay khoa học nghiêm trọng. Điều này bao gồm ngôn ngữ trong đó mô 
tả hành vi tình dục ghê tởm, chất thải của con người, và ngôn ngữ báng bổ. Có thể được coi là 
một vi phạm cấp 2 nếu thấy 

đủ sự nghiêm trọng bởi hiệu trưởng/người đại diện 
  

    

Đèn Chỉ Điểm Tia Laser         
• Sở hữu đèn chỉ điểm bằng tia laser.     

 Vi Phạm Phòng Thay Áo Quần và Phòng Vệ Sinh        

• Đi vào phòng thay áo quần và vệ sinh của "phái khác” . 
     

Nói Láo 
       

• Cố ý cung cấp thông tin sai lạc hoặc không chính xác     

Di Chuyển Không Đúng Cách Xuyên Qua Các Toà Nhà Của Trường     

• Không di chuyển một cách yên lặng xuyên qua các toà nhà của trường, 
 không đI trong hàng; ch ạy trong các toà nhà, không dùng những lốI đI 
được chỉ định; rờI khu vực chỉ định không có phép. 

 

Tiểu học  
   

Thái Độ Bất Cẩn         
• Gây thương tích hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn của người khác(bao gồm nhưng không giới 

hạn, việc sử dụng đồ chơi“gây điện 
giựt”, vi phạm an toàn phòng thí nghiệm, và hành vi bất cẩn khác). 

    

Những Chất Bày Bán Trên Kệ         
• Sở hữu hoặc sử dụng bao gồm, nhưng không giới hạn, thuốc không kê đơn là một hành vi phạm 

tội Cấp 2. Phân phối, mua bán ,bao gồm, nhưng không giới hạn, thuốc không kê đơn hoặc dưới 
ảnh hưởng của thuốc bày bán trên kệ 

gây ra hành vi gây rối cho môi trường giáo dục là một hành vi phạm lổi Cấp 3 
  

    

(Vi Phạm về Hành Vi) 
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Thái Độ Không Đứng Đắn Hoặc Phá Rối  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

Tiếp Xúc Thân Thể Hoặc Xâm Hại Phẫm Hạnh/Thân Thể         
• Tiếp xúc hoặc hành vi không đứng đắn (thí dụ nh ư xô đẩy nhau, giả bộ đánh lộn 
hoặc đùa nghịch). Làm đau thân thể là những hành vi như là đánh lộn, đẩy, bọp tay, đấm, hoặc chơi 

ác mà những hành vi này có thể gây ra đau đớn thân xác cho học sinh 
hoặc người lớn. Vi phạm này có thể coi như Cấp 2 nếu hiệu trưởng/người đại diên thấy đủ 
mức độ nghiêm trọng. 

     

Khiêu Dâm         
• Sở hữu của các tài liệu được coi là khiêu dâm hoặc cử chỉ khiêu dâm và / hoặc là 
phô bày tình dục, bao gồm cả hình ảnh / thông tin liên lạc bằng văn bản trên bất kỳ thiết bị điện tử. 

Học sinh phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung trên điện thoại của họ bất kể nơi mà nội 
dung được nguồn gốc 

     

Sở Hữu, Sử Dụng Hoặc Dưới Sự Ảnh Hưởng         
• Của rượu, "không cồn" đồ uống mạch nha, các loại thuốc bất hợp pháp, không có toa hợp pháp 
Các chất tổng hợp gây ra suy giảm, thuốc theo toa, hoặc kiểm soát 
chất; hoặc các chất đại diện là rượu, "không cồn" đồ uống mạch nha, ma túy, các hợp chất tổng hợp 

hợp pháp không kê đơn gây suy giảm, 
thuốc theo toa hoặc các chất được kiểm soát; hoặc sở hữu vật dụng ma túy (thí dụ 
như cân, ống vố) hoặc những món đồ tiêu biểu cho việc sử dụng ma tuý hoặc những hợp 
chất bất hợp pháp (Xem Quy Luật Học Sinh về Rượu /Ma Tuý ). 

    

Sở Hữu Tài Sản Bị Đánh Cắp         
Sở hữu tài sản ít hơn $ 100.00 bị đánh cắp là một hành vi phạm tội Cấp 2. Sở hữu 
tài sản bị đánh cắp nhiều hơn $100.00 là một hành vi phạm tội Cấp 3     

Hồ Sơ Hoặc Tài Liệu        

• Trộm cắp và / hoặc thay đổi trường học hoặc học sinh hồ sơ, tài liệu (bao gồm, nhưng không giới 
hạn, điện tử xâm nhập vào và tải sổ điểm, học bạ, máy tính, hồ sơ máy tính, vv). 

    

Vi Phạm Nơi Phòng Vệ sinh         
• Lạm dụng vật liệu (thí dụ: Xà phòng, nước, khăn giấy, giấy vệ sinh)). 

       

Hoạt Động Bạo Loạn         
• (Trên hai học sinh tham gia) Ấu đả hoặc những hành động tiêu biểu cho ấu đả hoặc gây ra sự ấu 

đả. 
    

Vi Phạm Những Điều Luật     

• Không tuân thủ những điều luật nơi phòng ăn, sân chơi, hành lang, vi phạm những sinh hoạt của 
trường (thí dụ như trò đùa quá trớn)     

Bán, Phân Phối Hoặc Mua/Nhận         
• Rượu, "không cồn" đồ uống mạch nha, ma túy, các chất tổng hợp hợp pháp không cần toa gây ra 

suy giảm, ch ất kiểm soát, thuốc theo toa, hoặc các chất mà người bán trình bày là rượu, "không 
cồn" đồ uống mạch nha, ma túy,  chất tổng hợp hợp không cần toa gây ra suy giảm, chất kiểm 
soát hoặc thuốc theo toa (Xem Quy Luật HỌC SINH RƯỢU / MA TÚY ). 

  
  

Tiểu học 
 

Tà Dâm         
• Ép buộc, cố ý, hoặc đồng thuận chạm vào cơ thể mình hoặc của người khác và / hoặc quần áo theo 

cách tạo ra kết quả trong quan hệ tình dục; điều này bao gồm điện tử "tin nhắn tình dục” qua 
điện thoại. 

    

Quấy Nhiểu Tình Dục Và/Hoặc Quấy Nhiểu Hoặc Kỳ Thị         
• .Trên Cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, khuyết tật, tôn giáo, định 

hướng tình dục hoặc khuynh hướng tình dục nhận thức hoặc bất kỳ đặc điểm khác được bảo vệ 
bởi tiểu bang hay luật liên bang. Quấy rối tình dục được định nghĩa là tình dục không mong muốn, 
yêu cầu quan hệ tình dục, hoặc tiếp xúc bằng lời nói hoặc thể chất khác có tính chất tình dục. Điều 
này bao gồm ý kiến bằng lời nói, nói bậy tình dục , cử chỉ, nói đùa, nói xấu, hình ảnh theo định 
hướng tình dục, hoặc thư , và sự lây lan của tin đồn có tính chất tình dục 

 
  

Tiểu học 
  

(Vi Phạm về Hành Vi) 
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Thái Đô Không Đúng Đăn và Phá Rôi  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

Lạm Dụng Kỹ Thuật Hoặc Trang Mạng         

• Sử dụng không phù hợp công nghệ / mạng của Sở học chánh. Vi phạm "Hướng 
dẫn sử dụng được chấp nhận" của sở học chánh. Có thể được coi là một vi 
phạm Cấp 3 hoặc 4 nếu hiệu trưởng/người đại diện thẩm định mức độ 
nghiêm trọng.          . 

    

Trộm Cắp Tiền Hoặc Tài Sản  (Công Hoặc Tư) Dưới $100       

•Trộm cắp tiền hoặc tài sản dưới $100.00 là vi phạm Cấp 2, trộm cắp tiền hoặc 
tài sãn $100.00 hoặc nhiều hơn là vi phạm Cấp 3. 

    

Đe Doạ 10 Người Hoặc Nhiều Hơn        

• Theo định nghĩa Đe Doạ Khủng Bố (Xem phần Định Nghĩa Thuật Ngữ). 
  

  

Tiểu học 
 

Đe Doạ/Đe Doạ Mạng Sống của Người Khác     

•Đe dọa một người lớn hay học sinh bằng lời nói hoặc thể xác. Mức độ kỷ luật sẽ 
được xác định dựa trên nội dung. Một bình luận về tình cảm sẽ không được 
xem như theo cách tương tự như một kế hoạch đe dọa bằng văn bản. Có thể 
được coi như một 

 vi phạm Cấp 4 nếu hiệu trưởng/người đại diện thấy đủ mức nghiêm trọng. 

   
  

Tiểu học 
  

Hút Thuốc Lá/Sãn Phẫm Liên Hệ Đến thuốc Hút        

• Sở hữu, hút thuốc lá hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá bao gồm cả thuốc 
lá điện tử, các loại tinh dầu, ống hookah, họp quẹt, giấy quấn thuốc 

   hút,, v.v . trên bất kỳ tài sản của trường trước, trong và sau giờ học. 
    

Xâm Phạm Tài Sản của Trường hoặc Sở Học Chánh       

• Hiện diện trong sân trường trong khi bị đuổi học hoặc không có những sinh 
hoạt nhà trường. 

    

Trốn Học       

• Vắng mặt trong lớp, giờ ăn trưa, can thiệp giáo dục bắt buộc, ngày học, bao 
gồm trốn học, rời bỏ phòng cấm túc, rời sân trường hoặc không xuất trình 
giấy phép của cha mẹ hoặc điện thoại xác nhận việc vắng mặt. 

   

 

Phá Hoại        

Nhỏ nhặt, cần thêm thì giờ cho chùi rữa, sự bồi thường có thể đư ợc bao gồm; 
cố ý làm 

     phương hại hoặc dự định làm phương hại đến tài sản của học sinh, 
     nhân viên nhà trường hoặc của sở học chánh (bồi thường được yêu cầu). Học 

sinh 
    đùa nghịch có thể được xếp loại vào vi phạm 
     này. Có thể coi như là vi phạm Cấp 3 nếu ban giám hiệu thấy đủ mức nghiêm 

trọng. 

    

Sở Hữu Vũ Khí/Súng        

• Sở hữu hoặc sử dụng vũ khí .( Định nghĩa Vũ Khí trong phần Định Nghĩa Thuật 
Ngữ) 

    

(Vi Phạm về Hành Vi) 
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Cấp  1 

Những Thí Dụ Của Hổ Trợ Lớp Học và Hành Động Của Ban Giám Hiệu 

Tiểu Học 

• Giáo viên trao đổi với học sinh và dạy lại hành vi thích hợp và / hoặc các 
quy định lớp học 

 không cho ra chơi-một phần hoặc toàn phần 

• Những cơ hội huấn luyện thực tập tích cực • ăn trưa trể 

   Thông tin liên lạc với cha mẹ / người giám hộ bằng lời 
    nói/thư viết liên quan đến hành vi của học sinh. 

• Giáo viên/cha mẹ/người giám hộ họp với hiệu trưởng 

• Báo cáo hàng ngày / hàng tuần gửi cho cha mẹ / người giám hộ về sự 
tiến bộ 

• Thực hiện các biện pháp can thiệp khác, chẳng hạn như biểu 
đồ hàng ngày 

• Thực hiện những thích nghi về giáo trình nếu thích hợp • Bị từ chối những đặc ân 

• Lưu giữ học sinh ở lại trường sau giờ học   

Trung Học (Lớp 6-8 và Lớp 9-12)  

• Vi phạm lần thứ 1- Lên đến 3 ngày cấm túc hoặc đuổi học   

• Vi phạm lần thứ 2- Lên đến 5 ngày đuổi học   

• Vi phạm lần thứ 3 và liên tục vi phạm- Lên đến 10 ngày đuổi học   

Cấp  2 

Nhữnt thí dụ của hổ trợ tích cực và hành động của ban giám hiệu 

Tiểu Học 

• Họp liên quan học sinh với sự liên lạc cha mẹ/người giám hộ Cấm túc trong trường - mất đặc ân về ra chơi và giờ ăn trưa 

• Họp giữa cha mẹ/giám hộ/giáo viên/học sinh/ban giám hiệu • Bồi thường/Phục hồi 

•Đề nghị điều trần lên Tiểu ban Kỷ Luật với sự có thể gia tăng ngày đuổi 
học lênđến180 ngày. 

• Đuổi học vỉnh viễn 

• Cấm túc sau giờ học • Đuổi học trong hoặc ngoài trường lên đến 10 ngày 

Trung Học (Lớp 6-8 và Lớp 9-12)  

• Vi Phạm lần 1- Lên đến 10 ngày đuổi học 

• Vi Phạm lần 2- Lên đến 108 ngày đuổi học 

Cấp  3 

 Đuổi Học và Phiếu Trình  

Tiểu Học   

• Đuổi học trong trường 

•Đuổi học ngoài trường từ 1 đến 180 ngày 

• Đuổi vỉnh viễn 

Trung Học (Lớp 6-8, Lớp 9-12)  

• Vi phạm lần 1- Lên đến 180 ngày đuổi học hoặc vỉnh viễn. 

• Bất cứ những vi phạm liên tục Cấp 3- Có thể hướng đến đuổi vỉnh viễn 

Cấp  4 

Gia hạn đuổi học và Phiếu trình  

Tiểu Học   

• Đuổi học trong trường 

•Đuổi học ngoài trường từ 1 đến 180 ngày. 

• Đuổi vỉnh viễn   

Trung Học (Lớp 6-8; Lớp 9-12)  

• Đuổi học ngoài trường 180 ngày 

• Đuổi học vỉnh viễn 

• Vi phạm vũ khí-Đuổi học không ít hơn một năm (365 ngày lịch) hoặc đuổi học, với sự xác định được thực hiện phù hợp với điều khỏan 
Mo Rev. § 160,261 

(xác định mức) 
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Quy Luật về Lạm Dụng Rượu/Ma Tuý 
Của Học Sinh 

 
 
 
 
 
 
 
Bộ giáo Dục nhận thức phần chia sẽ trách nhiệm của họ cho sức khoẻ, phúc lợi và sự an toàn của học sinh theo học tại Sở học 
chánh Francis Howell. Vì thế, việc sử dụng, buôn bán, chuyển giao, sở hữu hoặc đang bị ảnh hưỡng bởi rượu hoặc ma tuý bị cấm 
ngặt trong trường, tại những sinh hoạt do trường tổ chức, trong những chuyến đi dã ngoại, hoặc trên bất kỳ những xe của 
trường dung để chuyên chở học sinh cho những trường thuộc khu sở học chánh.  
 
Rượu, được dùng trong Quy Luật Hạnh KIểm Học Sinh, được định nghĩa như là rượu, thức uống mạch nha “Không-rựơu” hoặc 
những hợp chất tiêu biểu cho rượu hoặc thức uống mạch nha “không-rượu”. 
 
Ma Tuý, như được dùng trong Quy Luật Hạnh Kiểm Học Sinh, được định nghĩa như là chất làm say, thuốc bất hợp pháp, thuốc 
theo toa, hợp chất tổng hợp hợp pháp không cần toa, hoặc thuốc bán trên kệ mà những thứ này làm giảm khả năng thể chất 
hoặc tinh thần hoạc hoá chất làm thay đổi ý chí hoặc thuốc men bán trên kệ được dung khác với mục đích mà những thuốc này 
được thiết ké; hoặc những dụng cụ dung cho ma tuý. 
 
Trong khi đó không phải là ý định của Hội đồng quản trị hay ban giám hiệu của trường để hạn chế giáo dục của bất kỳ ai hội đủ 
điều kiện trong khu học chánh, một điều được công nhận là kỹ luật tốt của trường là cần thiết cho môi trường học tập thích hợp 
để diễn ra. Thật không công bằng cho những sinh viên mong muốn tận dụng tối đa các cơ hội hoạt động giáo dục của họ được 
tiếp xúc với sự gián đoạn không cần thiết và phiền nhiễu là do sinh viên chịu ảnh hưởng của ma túy hoặc rượu hoặc sở hữu các 
chất này 
.  
Một học sinh được tìm thấy là dưới ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy có thể bị đuổi học trong khoảng thời gian lên đến 180 ngày 
học hoặc vỉnh viễn. Hiệu trưởng / người đại diện sẽ đuổi học sinh như vậy trong một thời gian ban đầu là mười (10) ngày học. 
Một buổi điều trần trước Uỷ Ban Hạnh Kiểm sẽ được tổ chức trong vòng mười (10) ngày đầu để xác  

định hình phạt thích nghi và/hoặc gia tăng số ngày đuổi học. Một đề nghị về hình phạt sẽ được trình lên giám đốc / người đại diện 

để họ quyết định. Uỷ Ban Hạnh Kiểm, trong quyết định của họ, có thể đề nghị các chương trình Can Thiệp Thay Thế (AIP) trong 
thời gian bị đuổi học. Nếu đề nghị được chấp nhận: (1) Trước khi hoàn tất chương trình AIP, một thử nghiệm về ma tuý phải 
được hoàn thành tại Preferred Family Health. Sở Học Chánh có một quan hệ đối tác với Preferred Family Health và thử 

nghiệm ma tuý  được cung cấp miễn phí cho các gia đình. Chúng tôi khuyến nghị rằng điều này sẽ được hoàn thành trước khi 
bắt đầu chương trình AIP. (2) Học sinh sẽ được yêu cầu để tham gia vào chương trình thử nghiệm ma túy ngẫu nhiên của Khu 
Học Chánh Francis Howell. Một xét nghiệm dương tính trong vòng một năm của vi phạm ban đầu sẽ dẫn đến việc  
đuổi học ngay lập tức của học sinh cho đến 180 ngày hoặc đuổi học vỉnh viễn.. 
 
Ngay khi có sự xuất hiện của hành vi phạm tội lần thứ hai theo Quy Luật Hạnh Kiểm Học Sinh, học sinh sẽ bị đuổi học cho đến 
180 ngày học hoặc đuổi học vỉnh viễn.  
 
Một học sinh bị phát hiện tham gia vào việc bán, phân phối hoặc nhận rượu hoặc ma túy sẽ bị đuổi học lên đến 180 ngày hoặc 
đuổi học vỉnh viễn. Hiệu trưởng / người đại diện sẽ đuổi học sinh đó trong một thời gian ban đầu là mười (10) ngày học. Một 
buổi điều trần của Uỷ Ban Hạnh Kiểm sẽ được tổ chức trong vòng mười (10) ngày đuổi học đầu tiên để xác định các hình phạt 
thích hợp. Một đề nghị về hình phạt sẽ được trình lên giám đốc / người đại diện. Uỷ Ban Hạnh Kiểm, trong quyết định của họ, có 
thể đề nghị một sắp xếp giáo dục thay thế - Trung Tâm Học Tập Thay thế (ALC). Nếu một sắp xếp như vậy được chấp nhận: (1) 
Trong thời hạn hai (2) tuần bắt đầu từ ALC, thử nghiệm ma tuý phải được hoàn thành tại Preferred Family Health. (2) Học sinh sẽ 
được yêu cầu để tham gia vào chương trình thử nghiệm ma túy ngẫu nhiên của Khu Học Chánh Francis Howell. Một xét nghiệm 
dương tính trong vòng một năm của vi phạm ban đầu sẽ dẫn đến một tối thiểu của một hệ thống đuổi học 180 ngày hoặc đuổi 
học vỉnh viễn. 
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Những định nghĩa sau đây được áp dụng: 
" Bán, phân phối, và nhận" có nghĩa thực tế chuyển nhượng, chuyển giao, dự định chuyển giao hoặc cung cấp sự chuyển giao 
để chuyển từ người này sang người khác rượu hoặc ma túy. Thuật ngữ này bao gồm, nhưng không giới hạn, trao đổi, giao lưu 
và quà tặng.  
  
"Sở hữu" có nghĩa là hành động hoặc tình trạng có rượu hoặc ma túy trên người một người, hoặc trong hoặc trên tài sản đồ 
dùng, được chỉ định hoặc ủy nhiệm cho sở hữu hoặc kiểm soát của một học sinh 
"Dưới sự ảnh hưởng" có nghĩa là tiêu hóa, tiêu thụ hoặc hấp thụ (qua đường miệng, tiêm, qua việc đánh hơi, vv) vào cơ thể 
các loại ma tuý "Dưới ảnh hưởng" bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ sử dụng rượu hoặc ma túy trong bất cứ tài sản 
thuộc sở học chánh hoặc tại một sinh hoạt do trường bảo trợ hoặc những chuyến đi dã trại bất kỳ ở trong hoặc ngoài phạm vi 
bất động sản của sở học chánh khi những sự sử dụng nàycó thể phát hiện bằng sự quan sát hoặc bằng sự thử nghiệm trong 
khi học sinh ở tại trường hoặc trong những sinh hoạt học đuờng. . Kiểm tra sẽ bao gồm Máy Thở Nồng Độ Rượu  và một xét 
nghiệm nước bọt cho m tuý khi có sự nghi ngờ hợp lý. Trong mọi trường hợp định nghĩa của "chịu ảnh hưởng" được giới hạn 
trong thuật ngữ như được áp dụng cho sự vận hành những xe tự động. 
  
"Đồ dùng cho ma tuý" có nghĩa là tất cả các thiết bị, sản phẩm, chất và vật liệu của bất kỳ loại được sử dụng, mục đích sử 
dụng, hoặc được thiết kế để sử dụng trong việc trồng trọt, nhân giống, nuôi trồng, phát triển, khai thác, sản xuất, tổng hợp 
các chất, chuyển đổi, sản xuất, chế biến, chuẩn bị , tàng trữ, chứa, che giấu, tiêm chích, hít vào, hoặc đưa vào cơ thể con 
người một chất  kiểm soát thân thể hoặc chất giả kiểm soát thân thể. 

Quy Luật về Lạm Dụng Rượu/Ma Tuý 
của Học Sinh 
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Quy Luật về Học Đường Không Vũ 

 

Sở Học Chánh Francis Howell tìm cách cung cấp một môi trường an toàn không bạo lực, giáo dục miễn phí cho học sinh và nơi 

làm việc cho nhân viên của mình. Sở học chánh khẳng định rằng vũ khí không có chỗ để hiện diện trên sân trường.  
 

Sở Học Chánh công nhận rằng Sở phải tuân theo luật pháp liên bang và tiểu bang liên quan đến việc xử lý học sinh mang 
súng đến trường. Theo đó, thông tin này phù hợp với các quy định của Đạo luật Trường học của Mỹ cải thiện năm 1994, Đạo 
Luật Giáo Dục Khuyết Tật và luật liên bang và tiểu bang khác.  
 

Sở học chánh công nhận nguy cơ gây tổn hại mà một người mang súng tới trường có thể mang đến cho bản thân và cho 

những người khác trên khuôn viên nhà trường. Sở học chánh công nhận sở hữu vũ khí như là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với 

sức khỏe, an toàn và an ninh của sinh viên, nhân viên và những người khác. Sở Học chánh sẽ không dung thứ nguy cơ gây hại 

do những ai mang súng trong phạm vi trong các cơ sở thuộc các trường của chúng ta. 
 
 

Cho nên, sở học chánh xác định như sau: 
 
I. ĐỊNH NGHĨA  
Thuật ngữ "vũ khí" được định nghĩa theo luật liên bang được quy định trong các phiên bản gần đây nhất của điều luật 18 Hoa 
Kỳ Đoạn 921. Thuật ngữ "vũ khí" bao gồm, nhưng không giới hạn, các hạng mục như:  
 

 A. Bất kỳ món vũ khí nào mà có nạp hoặc không nạp đạn là một, khung súng hoặc nòng súng và được thiết kế để, 
      hoặc có thể dễ dàng chuyển đổi sang, phóng đạn bằng hành động của một chất nổ; hoặc  
 B. Bất kỳ vũ khí nào sẽ, hoặc có thể được dễ dàng chuyển đổi sang, phóng đạn do tác động của chất nổ hoặc các 
      thuốc phóng, và trong đó có một nòng súng với một lỗ ít nhất là một nửa inch đường kính; hoặc  

 C. Bất kỳ chất nổ, gây cháy hoặc độc khí, chẳng hạn như: bom; lựu đạn, tên lửa với một số lượng nhiên liệu lớn hơn 

     bốn (4) ounce; và các thiết bị tương tự khác được công nhận theo luật liên bang; hoặc  

 D. Bất kỳ sự kết hợp của các bộ phận hoặc thiết kế để sử dụng hoặc dự định sử dụng trong việc chuyển đổi bất kỳ 

      thiết bị nào như mô tả trong đoạn văn B hoặc C của phần định nghĩa.  
 
II. HỌC SINH MANG SÚNG TỚI TRƯỜNG  

Sở Học Chánh sẽ không tha thứ cho một học sinh mang súng tới trường. Do đó, Sở học chánh sẽ có những hành động sau 

khi xác định rằng một học sinh đã mang súng đến trường:  
 
 A. Sở học chánh sẽ đệ trình học sinh cho cơ quan tư pháp phù hợp hoặc hệ thống tội phạm vị thành niên; và  
 B. Sở học chánh sẽ đuổi học học sinh không dưới một (1) năm kể từ ngày vi phạm và có thể, theo quyết định của 

     mình, đuổi học sinh ra khỏi trường vĩnh viễn. Hệ thống đuổi học này có thể được sửa đổi tuỳ trường hợp tuỳ 
    theo lời đề ngh ị của Giám đốc nếu vị Giám đốc xác định rằng hoàn cảnh biện minh cho sự thay đổi như 
    thế. 
 C.  Sở học chánh có thể, theo quyết định của Sở, cung cấp một học sinh bị đình chỉ theo Chính sách 
    huyện năm 2620 với các dịch vụ giáo dục trong một môi trường thay thế. 
 
lll.  ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN KHUYẾT TẬT  
Nếu học sinh được xác định là vi phạm các hướng dẫn về Trường Học Không Vũ Khí là một học sinh khuyết tật, theo Đạo Luật 
Giáo dục Người Khuyết Tật, Sở học chánh sẽ tuân thủ các yêu cầu của liên bang và tiểu bang như đã nêu trong quy chế và các 
quy định hiện hành. Pháp luật và các quy định đặt ra các thủ tục đặc biệt để được theo sau khi một học sinh khuyết tật mang 
súng đến trường. Những hướng dẫn này sẽ áp dụng đối với học sinh khuyết tật đến mức mà ứng dụng của họ được cho phép 
theo Đạo Luật Giáo Dục Khuyết Tật.  
 
IV. ÁP DỤNG VỚI CHÍNH SÁCH của Các Sở Học Chánh KHÁC  
Tất cả các chính sách vũ khí Sở học chánh , chính sách kỷ luật hay chính sách tương tự vũ khí sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành 

mà các chính sách đó đang tồn tại hoặc được sửa đổi sau.  
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Những Định Nghĩa về Kỷ Luật  

 
Phòng Cấm Túc - một môi trường học hỏi có giám sát phòng phục vụ ngoài giờ học. Lớp  
học ngày thứ Bảy là một môi trường học có giám sát phục vụ ngoài giờ học vào sáng thứ Bảy. Thời gian sẽ thay 
đổi tùy theo trường. Sinh hoạt của học sinh được theo dõi chặt chẽ và hạn chế nghiêm trọng. Học sinh được 
mong đợi sẽ được yên tĩnh trong suốt thời gian bị cấm túc và làm việc hoàn toàn vào nhiệm vụ được giao. Đến 
trễ sẽ không được phép để phục vụ. 
 
Đuổi Học Trong Trường (ISS / ISAP) - một môi trường khép kín có cấu trúc nơi học sinh sẽ có cơ hội để hoàn 
thành những bài làm cho tín chỉ. Một phụ huynh / người giám hộ sẽ được liên lạc trước để sắp xếp học sinh vào 
ISS / ISAP. Nếu một học sinh khuyết tật có IEP(Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân) được đặt trong ISS / ISAP, dịch vụ 
giáo dục đặc biệt của họ sẽ được cung cấp như đã nêu trong bản IEP hoặc thời gian trong ISS / ISAP tính như là 
một hệ thống đuổi học ngoài trường. 
 
Đuổi Học Ngoài Trường (OSS) - Bị lấy tên ra khỏi danh sách học sinh. Một buổi họp học sinh và phụ huynh / 
người giám hộ có thể được yêu cầu trước khi học sinh trở lại trường. Học sinh bị đuổi học sẽ có cơ hội để 
 làm những bài làm của họ đã bỏ lỡ cho 100% điểm số trừ trường hợp được nêu ra dưới đây. 
 
Đối với hệ thống đuổi học mười (10) ngày do hiệu trưởng / người đại diện quyết định, tất cả bài làm cho toàn bộ 
thời gian đuổi học phải được thu lấy vào cuối ngày thứ năm của thời gian đuổi học nộp lại trong vòng ba (3) ngày 
đầu tiên sau khi trở lại trường. Điểm số của học sinh trong thời gian bị đuổi học sẽ căn cứ trên những bài làm của 
học sinh đã hoàn tất trong thời gian này. Nếu một học sinh được cung cấp một môi trường học thay thế và sự 
thiết lập này bị từ chối, phụ huynh / người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm cho việc giáo dục học sinh trong suốt thời 
gian đuổi học.  
 
Không Được Làm Lại Bài Làm Nếu:  

 Học sinh bị đuổi học ngoài trường Không nộp bài đúng thời hạn 

 Học sinh bị đuổi học trong trường không hoàn tất bài làm trước khi trở lại lớp 

 Học sinh/cha mẹ/người giám hộ không chọn chương trình giáo dục thay thế 

 Đuổi học trên 55 ngày học 
Học sinh nào bị đuổi học không thể có mặt trong khuôn viên trường hoặc bất kỳ tài sản khác của sở học  

chánh trong thời gian bị đuổi học ngoài trương. Hơn nữa, một sinh viên bị đuổi không được tham gia và cũng 
không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại giáo trình, hoặc trong hay ngoài trường. Tuy nhiên, một sinh viên được 
phép vào tài sản huyện để tham dự một cuộc họp của Ủy Ban Hạnh Kiểm và tham dự các chương trình thay thế 
được giao phó. 
 
Bất cứ sinh viên trở lại trường học sau việc bị đuổi học ngoài trường phải tham dự một cuộc họp tái nhập trường 
liên quan đến hiệu trưởng / người đại diện và phụ huynh của học sinh / người giám hộ  
Điều Trần Ủy Ban Hạnh Kiểm - Buổi điều trần Uỹ Ban Hạnh Kiểm sẽ được tổ chức trước khi thực hiện bất kỳ việc 
đuổI học của hơn mười (10) ngày học. Uỷ Ban Hạnh Kiểm điều trần sẽ bao gồm các viên chức điều trần, hiệu 
trưởng / người đại diện và viên chức của trường hoặc của sở học chánh khi cần thiết. Học sinh và phụ huynh / 
người giám hộ sẽ được dành một cơ hội để xuất hiện ở buổI điều trần Ủy Ban 
Hạnh Kiểm.  Buổi điều trần sẽ được tổ chức trong thời gian ban đầu đuổi học mười (10) ngày học của học sinh. 
Luật sư không được phép tham dự phiên điều trần Ủy Ban Hạnh Kiểm (khác hơn là một phụ huynh / người giám 
hộ, ông là một luật sư và là người tham dự với con của họ). Thiết bị ghi âm không được phép 

 dùng trong buổi điều trần, trừ khi nó là cần thiết để phù hợp khuyết tật của phụ huynh / người giám hộ. Thông 
báo về sự cần thiết phải sử dụng một thiết bị ghi âm để thích nghi phải được nhận bởi Bộ Dịch vụ Học Sinh ít nhất 
48 giờ trước khi buổi điều trần  
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Giáo Dục Đặc Biệt (Học sinh khuyết tật) Kỷ luật Dự phòng - Học sinh đang nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ 
được xử lý kỷ luật phù hợp với nhiệm vụ của tiểu bang và liên bang. Trong trường hợp học sinh khuyết tật được 
đề nghị cho một điều trần Uỷ ban về Hạnh Kiểm , và kết quả của phiên điều trần bao gồm đuổi học hơn 10 ngày 
học, một cuộc họp Xác Định Biểu Hiện sẽ được tổ chức để xác định có hay không sự vi phạm có liên quan đến 
khuyết tật của học sinh sau buổi điều trần của Uỷ Ban về Hạnh Kiểm. 
 
Đuổi học ngoài trường từ 10 đến 180 ngày -Các giám đốc / người đại diện có thể đuổi một học sinh lên đến 180 
ngày học và đề nghị gia tăng số ng ày đuổi học và đuổi học vỉnh viễn đến Bộ Giáo Dục. Chỉ có Hội đồng quản trị 
giáo dục mới có thể áp dụng việc đuổi học vượt quá một trăm tám mươi (180) ngày. Uỷ ban về hạnh Kiểm sẽ 
được triệu tập để xem xét các hành vi dẫn đến việc đuổi học ban đầu và để thực hiện một đề nghị liên quan đến 
việc đuổi học của hơn mười (10) ngày ngoài trường và / hoặc đuổi vỉnh viễn 
 
Một học sinh bị đuổi học ngoài trường cho hơn mười (10) ngày bởi người được ủy quyền của giám đốc có thể, 
trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được thông báo đuổi học, yêu cầu một sự khiếu nại về  
quyết định của Ủy ban về Hạnh Kiểm lên Giám Đốc Sở Học Chánh. Yêu cầu phải nhận được trong văn phòng của 
Giám Đốc trước 4:30 trưa vào ngày yêu cầu kháng cáo. Nếu phụ huynh của học sinh  / người giám hộ không đồng 
ý với quyết định của Giám Đốc Sở học chánh, một yêu cầu có thể được thực hiện cho một buổi điều trần trước Bộ 
Giáo Dục. Một học sinh yêu cầu một buổi điều trần này sẽ được thông báo bằng văn bản về các cáo buộc đối với 
học sinh; thời gian, ngày tháng và địa điểm của buổi điều trần; và quyền của học sinh được đại diện bởi luật sư, 
để gọi và đối chất các nhân chứng, và đưa ra chứng cứ trong vi ệc bênh vực cho học sinh. 
 
Quy Chế Hạnh Kiểm Chương Trình A+ cho Học Sinh Trung Học  
Ủy ban Tư vấn Chương Trình A+ thuộc trường Trung học Francis Howell tin rằng hạnh kiểm tốt là tối quan trọng cho 
một học sinh tốt nghiệp với chuơng trình  A +. Học sinh tham gia chương trình A + bị đuổi học sẽ có nguy cơ mất đi điều kiện 
tiếp tục trong chương trình này. Tất cả 4 năm học là một phần của hồ sơ hạnh liểm. Những điều sau đây sẽ có hậu quả là bị 
rút tên khỏi chương trình A+. 

 3 hoặc nhiều lần bị đuổi học trong và ngoài trường trong một niên học 

 5 hoặc hơn nhiều lần bị đuổi học trong hoặc ngoài trường trong trọn 4 năm học của trrung học (lớp 9-12)l   

 Bất cứ sự đuổi học trong hoặc ngoài trường 10 hoặc hơn mười (10) ngày. 

 Sở hữu, sử dụng, bán hoặc chuyển giao rượu, ma tuý hoặc bất cứ những hợp chất tiêu biểu như thế 

 Sở hữu những thiết cụ để sử dụng ma tuý  

 Bất cứ những vi phạmCấp 4 Điều Luật Hạnh Kiểmt* với hậu quả là bị đuổi học trong và ngoài trường 

 
Quá Trình Khiếu Nại A+  
Một học sinh và / hoặc phụ huynh có quyền yêu cầu kháng cáo trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo của vi 
phạm về điểm danh hoặc hạnh kiểm. Kháng cáo A + sẽ không được cấp sau thời gian đó. Học sinh có thể không, 
tuy nhiên,kháng cáo một vi phạm ma túy hoặc rượu do thực tế rằng việc sở hữu hoặc dưới ảnh hưởng của thuốc, 
dược phẩm hoặc rượu là vi phạm quan trọng của Quy Luật về Hạnh Kiểm Học Sinh và những yêu cầu của Chương 
trình A +. Trong trường hợp quan tâm hoặc không đủ điều kiện, các:  

 Học sinh và cha mẹ phải thông báo với phối trí viên chương trình A+ bằng văn thư với ý định thảo luận mối 
quan tâm hoặc không đủ điều kiện.  

 Phối trí viên A+ sau đó sẽ triệu tập một buổi họp Uỷ Ban Kháng Cáo A+ để cứu xét cho việc đũ điều kiện.  

 Uỷ Ban Kháng Cáo A+ sẽ nghe sự thỉnh cầu và trao quyết định của uỷ ban cho học sinh và cha mẹ.   
 
Bất cứ ai yêu cầu một kháng cáo phải điền hoàn toàn vào mẫu “Kháng cáo A+”, mẫu này có sẵn từ phối trí viên 
A+.  Xin vui lòng gọi sốl 636-851-4759 đẻ yêu cầu có mẫu Kháng Cáo A+. Sau khi uỷ ban  duyệt xét có quyết định, 
Phối trí viên A+ sẽ gửi thư thông báo đến cha mẹ.  
 

Những Định Nghĩa về K ỷ Luật  
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Những Định Nghĩa về Kỷ Luật  

 
Đuổi Học Vỉnh Viễn -  Thuật ngữ đuổi học vỉnh viễn có nghĩa loại trừ vĩnh viễn khỏi trường học. Thêm vào việc 
áp đặt một sự đuổi học dài hạn, Giám Đốc Học Sở học chánh có thể đề nghị với Hội đồng Giáo dục trục xuất học 
sinh ra khỏi trường. Hội đồng sẽ xem xét các khuyến nghị như vậy và quyết định có nên tiến hành một  
điều trần về việc đuổi vỉnh viễn. Nếu Ủy Ban Giáo Dục tiếp tục với một buổi điều trần đuổi học, học sinh và cha 
(mẹ) / người giám hộ sẽ được thông báo bằng văn bản về các cáo buộc đối với học sinh; thời gian, ngày tháng và 
địa điểm của điều trần; và quyền của học sinh được đại diện bởi luật sư, để gọi và đối chất các nhân chứng, và tr 
ình b ày 
các bằng chứng khác cho việc bênh vực cho học sinh. Không học sinh nào sẽ bị trục xuất mà không có một buổi 
điều trần trước Ủy Ban Giáo Dục 
 
Theo Quy Chế Sở Học Chánh 2660, không có học sinh sẽ được nhận lại hoặc cho phép ghi danh (trừ trường hợp 
theo yêu cầu của pháp luật)  
theo sau việc đuổi học và đuổi học vỉnh viễn từ sở học chánh này hoặc từ bất kỳ trường học khác cho đến khi sở 
học chánh đã tiến hành một cuộc họp để xem xét có thể nhận trở lại. Trong cuộc họp, các đại biểu sẽ xem xét 
việc thực hiện và kết quả là kỷ luật và bất cứ hành động khắc phục hậu quả được cho là cần thiết để ngăn ngừa 
xảy ra trong tương lai của hành vi tương tự. Tuy nhiên, không có học sinh sẽ được nhận lại hoặc ghi danh nếu 
học sinh bị kết tội, buộc tội như một người lớn hoặc trẻ vị thành niên mà không có phán quyết cuối cùng, hoặc 
bị kết án về hành vi thanh thiếu niên đó, nếu tính như một người lớn, sẽ là một trong các vi phạm sau đây:  

 Giết người cấp độ 1 (Mo. Rev. Stat. § 536.020) 

 Giết người cấp độ 2 (Mo. Rev. Stat. § 565.021) 

 Tấn công cấp độ 1 (Mo. Rev. Stat. § 565.050) 

 Hảm hiếp (Mo. Rev. Stat. § 566.030) 

 Hảm hiếp hậu  môn (Mo. Rev. Stat. § 566.060) 

 Cướp cấp độ 1 (Mo. Rev. Stat. § 569.020) 

 Phân phối ma tuý cho trẻ vị thành niên (Mo. Rev. Stat. § 195.212) 

 Gây hoả hoạn cấp độ 1 (Mo. Rev. Stat. § 569.040) 

 Bắt cóc như là tội hạng  A (Mo. Rev. Stat. § 569.110) 

 Hiếp dâm trẻ vị thành niên (Mo. Rev. Stat. § 566.032) 

 Hiếp dâm hậu môn trẻ vị thành  niên (Mo. Rev. Stat. § 566.062)  
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Những Hướng Dẫn về Xe Buýt 

 
 
 
 
 

 
 

Công ty xe buýt học sinh First Student đã buộc các tài xế lái xe buýt phải 

chịu trách nhiệm  

duy trì một môi trường an toàn và có trật tự trên xe buýt của họ. 
 
Sau đây là danh sách các hành vi được kỳ vọng của từng học sinh đi trên 

xe buýt trường học cung cấp: 
 

 Tuân theo những k ỳ vọng trong Quy Luật Hạnh Kiểm Học Sinh 

 Tuân theo những chỉ dẫn của tài xế 

 Luôn ngồi tại chổ và mặt hướng về phía trước xe buýt 

 Lên xuống xe buýt đã được chỉ định tạI trạm được chỉ định 

 Hảy giữ thân mình và những vật dụng bên trong xe buýt 

 Hảy đốI xử những người khác vớI sự kính trọng (lời nói và cử chỉ) 

 Hảy đối xử xe buýt với sự kính trọng (không làm thiệt hại vật chất, xã rác, ăn hoặc uống) 

 Đi xe buýt đã được chỉ định  
Ghi ch ú:  Tất cả xe buýt có thể được theo dõi bởi các máy ảnh bất cứ lúc nào 
 
Để duy trì trật tự và cung cấp một môi trường an toàn, một tài xế xe buýt có thể thực hiện bất kỳ hành động 
sau đây: 

 Tiến hành một buổi họp với học sinh 

 Tiến hành một buổi họp với hiệu trưởng/người đại diện 

 Hướng dẫn học sinh tuân theo các điều luật 

 Ấn định chổ ngồi 

 Phát giấy cảnh cáo xe buýt 

 Phát giấy xe buýt 
 
Sở học chánh xem như xe buýt một phần mở rộng của lớp học; do đó, hành vi sai trái trên xe buýt sẽ dẫn đến 
một hậu quả. Hậu quả có thể bao gồm không được sử dụng xe buýt. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng 
hoặc đe dọa sự an toàn chung của sinh viên, vấn đề này sẽ được đệ trình ngay lập tức cho hiệu trưởng / người 
đại diện. Hiệu trưởng / người đai diện có quyền quyết định để thực hiện / xây dựng kế hoạch kỷ luật thay thế 
nếu cần thiết. Giám đốc Giao thông Vận tải và  Quản lý Hợp Đồng Chuyển Vận gặp gở với hiệu trưởng / người 
đại diện khi có yêu cầu hoặc khi xét thấy cần thiết.  
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Chính sách Sở học chánh 2670 quy định: Không có người làm việc hay hoạt động tình nguyện cho các sở  

học chánh  có trách nhiệm quản lý, dùng hoặc gây ra biện pháp trừng phạt thân thể đối với học sinh  theo 

học các trường thuộc sở học chánh.  
 
Một nhân viên Sở học chánh  có thể, tuy nhiên, sử dụng hạn chế hợp lý đối với một học sinh mà không 
cần thông báo trước cho hiệu trưởng / người đại diện nếu nó là điều cần thiết để tự vệ, giữ gìn trật tự, 
hoặc cho bảo vệ của người khác hoặc tài sản của sở học chánh. 
 
 

 

Hình Phạt Trên Thân Thể: Cấm  
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Những Hướng Dẫn Sử Dụng Mạng và 
Liên Mang Có Thể Chấp Nhận  
 
Truy cập liên mạng có sẵn trong các trường thuộc sở học chánh Francis Howellwell (FHSD) cho học sinh, giáo viên, nhân viên, 
cha mẹ / người giám hộ, và quản trị viên. Học sinh phải sử dụng  thống viễn thông phù hợp với chính sách Sở học chánh 6320. 
Học sinh được phép truy cập thông tin liên quan đến giáo trình, chủ đề nghiên cứu và ý tưởng thúc đẩy sự đổi mới liên quan 
đến chương trình học hỏi.  
 
Học cách giao tiếp điện tử và điều hướng thông qua sự trù phú của thông tin nằm trên cả hai mạng công cộng và tư nhân là kỹ 
năng đọc viết thông tin hỗ trợ th ành qu ả học sinh trong thế kỷ 21. Trong một số trường hợp, học sinh, nếu được chấp thuận 
bởi các giáo viên đứng lớp, sẽ được phép mang những máy điện tử công nghệ của mình vào lớp cho các mục đích giáo dục (ví 
dụ, máy tính xách tay, IPod, iPad, v.v). 
 
An Toàn  
Sở học chánh đảm bảo tuân hành CIPA (Đạo luật bảo vệ trẻ em Internet) thông qua việc sử dụng một bức tường lửa và lọc. 
Tuy nhiên, học sinh phải báo cáo với giáo viên hoặc nhân viên khác nếu họ truy cập thông tin mà làm cho họ cảm thấy khó 
chịu 
 
 
Những hành động sau đây được chấp nhận trên mạng của Sở học chánh: 
 
        Sử dụng viễn thông cho mục đích giáo dục  
        Giao tiếp với người khác một cách tôn trọng và lịch sự  
        Tuân thủ luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của người khác  
        Duy trì sự riêng tư của cá nhân tên, số điện thoại, địa chỉ và mật khẩu, và tôn trọng sự riêng tư của những người khác  
 
 
Những hướng dẫn này được cung cấp để làm cho bạn nhận thức được trách nhiệm của mình. Các quản trị mạng hoặc người 
đại diện Sở học chánh Francis Howell FHSD được chỉ định có thể thu hồi đặc quyền mạng / máy vi tính nếu những hướng dẫn 
không được tuân hành. 
 
Những hành động sau đây không được cho phép trong hệ thống mạng của Sở học chánh. 
 
Chia sẻ thông tin kín trên mạng   Cho người khác mật khẫu của bạn 
Đưa ra thông tin cá nhân trên mạng Quấy rối, xúc phạm, hoặc làm tổn hại những người khác 
Cố gắng tránh hoặc phá bỏ hệ thông an ninh                   trơng bất kỳ hình thức nào   
                                                   Truy cập nội dung khiêu dâm / tài liệu bất hợp pháp 
Sao chép bất hợp pháp phần mềm Xâm phạm ở những người khác 'thư mục, tập tin hoặc tài liệu 
Cố gắng để tiêu diệt hoặc gây tổn hại dữ liệu / file của người khác sử dụng mạng cho mục đích thương mại 
Sử dụng ngôn ngữ bậy bạ Dùng những trò chơi trên mạng ngoài giáo trình 
Vi phạm luật bản quyền hoặc đạo văn Sử dụng những trang mạng trái phép  
Phá hoại mạng hoặc h ệ thống công nghệ thông Tải lên vi-rút, thay đổi dử liệu, hoặc trộm cắp hệ thống                                                                     
tin của sở học chánh       thông tin hạn chế    
 
HÀNH ĐỘNG KỶ LUẬT Có Thể Cho VI PHẠM  
Vi phạm Quy chế 6320 c ủa Sở học chánh liên quan đến mạng và sử dụng Internet sẽ dẫn đến hậu quả kỷ luật bao gồm, 
nhưng không giới hạn, một hoặc nhiều điều sau đây: 1) đình chỉ hoặc thu hồi đặc quyền mạng; 2) đình chỉ hoặc thu hồi truy 
cập Internet; 3) đình chỉ hoặc thu hồi quyền truy cập máy tính; 4) bị đuổi học; hoặc 5) đuổi học vỉnh viễn. 
 
 

XIN LƯU Ý: Nếu bạn muốn từ chối việc sử dụng trang mạng độc lập cho học sinh viên của quý vị, xin vui lòng 
liên lạc với trường họ tham dự để có được những mẫu thích hợp. 
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Hà Hiếp 
Hà hiếp (Quy chế 2655) xảy ra khi một sinh viên giao tiếp với nhau bằng bất kỳ phương tiện bao gồm cả điện thoại, văn bản, hăm dọa 
trên mạng, hoặc thông qua giao dịch điện tử với mục đích đe dọa, hoặc gây tổn hại về thể chất, tình cảm hoặc tâm thần mà không có 
mục đích chính đáng, hoặc va chạm thân thể với người khác mục đích để đe dọa hoặc gây tổn hại về thể chất, tình cảm, hoặc tâm 
thần không có mục đích hợp pháp. Va chạm thân thể không cần chạm vào thân thể, mặc dù sờ nắn có thể bao gồm. Sở học chánh 
cam kết duy trì môi trường học tập và làm việc kh ông có sự hà hiếp bất kỳ dưới mọi hình thức nào hoặc bị đe dọa bởi các sinh viên 
trong khuôn viên trường, trong thời gian học, các hoạt động do trường tài trợ hoặc trong một bối cảnh có liên quan trường. Học sinh 
và / hoặc cha mẹ học sinh / người giám hộ được khuyến khích để báo cáo bất kỳ trường hợp hà hiếp đến ban giám hiệu của trường 
 
Sỏ học chánh khuyến khích học sinh báo cáo việc hà hiếp. Học sinh phải báo cáo nếu họ là nạn nhân hoặc người ngoài cuộc. Trường 
học sẽ thảo luận về những cách an toàn để báo cáo với các học sinh bắt nạt. Những học sinh bị hà hiếp hoặc nhân chứng hà hiếp nên 
ngay lập tức  
báo cáo sự việc với một người lớn. Cha mẹ nên liên lạc với hiệu trưởng để báo cáo việc hà hiếp của học sinh của họ nếu học sinh 
không thoải mái làm báo cáo. Mỗi báo cáo hà hiếp sẽ được điều tra. Trang web Sở học chánh có nguồn tài nguyên vê hà hiếp cho phụ 
huynh và học sinh dưới tab phụ huynh trên trang web của Quận. http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/ 
 
Họp 
Một giao tiếp diễn ra mặt đối mặt hay qua điện thoại 
 
Hà Hiếp Qua Truyền Thông Điện Tử  
Việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông - điện thư, điện thoại di động, máy nhắn tin, tin nhắn văn bản, tin nhắn tức thời,  
các trang web cá nhân nói xấu, các trang web cá nhân hoặc địa điểm bỏ phiếu cá nhân hoặc một sự kết hợp của các điều n ày - để hỗ 
trợ chủ ý, lặp đi lặp lại và  
hành vi thù địch của một cá nhân hoặc một nhóm với ý định đe doạ về thể chất hoặc tâm lý người khác (dưới điều khoản sự vi phạm 
Bắt Nạt) 
 
Sách Nhiểu/KỳThị 
Đây là chính sách của sở học chánh để duy trì một môi trường học tập đó là môi trường miễn trừ sự sách nhiễu vì chủng tộc, màu da, 
giới tính, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, khuyết tật, tôn giáo, khuynh hướng tình dục của một cá nhân, hoặc khuynh hướng tình dục 
nhận thức. Sở học chánh  
nghiêm cấm bất kỳ và tất cả các hình thức quấy rối và phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, 
khuyết tật, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, hoặc khuynh hướng tình dục nhận thức.  
 
Hệ thống trường học sẽ hành động để điều tra kịp thời các khiếu nại, hoặc là chính thức hay không chính thức, bằng lời nói hoặc bằng 
văn bản, sách nhiễu hoặc phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, dân tộc, khuyết tật, tôn giáo, khuynh 
hướng tình dục, hoặc khuynh hướng tình dục nhận thức; kịp thời có biện pháp thích hợp để bảo vệ các cá nhân khỏi sự lạm dụng 
thêm hoặc phân biệt đối xử; và nếu nó xác định rằng quấy rối hay phân biệt đối xử xảy ra, kịp thời và áp dụng kỷ luật bất cứ học sinh, 
giáo viên, quản trị viên, hoặc nhân viên nhà trường khác, những người được tìm thấy đã  quấy rối / kỳ thị đối xử, và / hoặc để có hành  
động thích hợp khác được tính toán để chấm dứt sự quấy nhiểu.  
 
Bắt Nạt  
Bắt nạt sinh viên bị nghiêm cấm bởi chính sách 2920 của Sở học chánh. Bắt nạt được định nghĩa là hành vi cố ý nhắm vào học sinh 
khác, cho dù xảy ra trong hay ngoài nhà trường, với mục đích bắt đầu hoặc nhập học vào bất kỳ hoạt động liên quan đến trường hoặc 
đội thể thao. Hành vi bị cấm bởi chính sách này bao gồm, nhưng không giới hạn, tiếp xúc hoặc liên hệ với bộ phận sinh dục, mông, 
hay ngực (nữ sinh), trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua tiếp xúc với đồ lót; mối đe dọa gây tổn hại về thể chất; và huỷ hoại của sự tổn 
hại về thể chất hoặc tâm thần hoặc bị sỉ nhục.  
 
Học sinh phát hiện có vi phạm chính sách này sẽ bị đuổi học/ đuổi học vỉnh viễn và cấm có giới hạn hoặc vỉnh viễn không được tham 
gia vào sinh hoạt thể thao hoặc những sinh hoạt khác tuỳ theo mức nghiêm trọng của hành vi sai trái.  
 
Những người không là học sinh tham gia hoặc cho phép việc bắt nạt của các học sinh có thể không được tham dự các hoạt động của 
trường và các sự kiện thể thao. Nhân viên sở học chánh, bao gồm cả các nhà tài trợ và huấn luyện viên, những người có kiến thức về 
bắt nạt học sinh nhưng không có hành động để sửa sai sẽ phải chịu kỷ luật lên đến và bao gồm việc sa thải.  

http://fhsd.sharpschool.net/parents/bullying/
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Giấy phép đậu xe  
Do không gian hạn chế có sẵn để học sinh đậu xe tại mỗi trường trung học, giấy phép đậu xe được đòi hỏi để cho học sinh lái 
xe tới trường. Tiêu chuẩn hội đủ điều kiện cấp giấy phép và các quy định khác liên quan đến xe ô tô học sinh sẽ được thành 
lập bởi các quản trị viên trung học thích hợp. Vi phạm có thể dẫn đến việc mất quyền đậu xe 
 
Bồi Thường  
Thay thế những món đồ mà đã bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng hoặc cung cấp giá trị thị trường bằng cách bồi thường hoặc dịch 
vụ. 
 
Trộm Cắp  
Lấy hay dự tính thu tài sản của cá nhân hoặc tổ chức khác mà không được phép hoặc kiến thức của chủ sở hữu với ý định tước 
đoạt chủ sở hữu, sử dụng của tài sản đó (đi ều khoản hành vi phạm tội Trôm cắp). 
 
L ời Nhắn Tình Dục 
Gửi những hình ảnh, lời nhắc có tính cách tình dục qua dụng cụ điện tử. 
 
Đe Dọa Khủng Bố  
Nếu một trong những đe dọa bạo hành với mục đích khủng bố khác hoặc gây hoảng loạn công cộng. 
 
Xâm Phạm 
Hiên diện trong khuôn viên nhà trường mà không được phép, kể cả khi bị đuổi học hoặc đuổi học vỉnh viễn; bao gồm việc đột 
nhập 
 
Vũ khí (nhìn giống súng, đạn) 

Vũ khí là, bằng cách minh họa và không có giới hạn, một trong những điều sau đây:  
 Vũ khí: Súng được xác định trong điều 18 U.S.C. 921 liên bang. Ví dụ như súng ngắn, súng trường, súng ngắn và 
      bom. Tham khảo các điều luật liên bang cho các định nghĩa đầy đủ.  
 Các loại súng khác: Bất kỳ khẩu súng nào, đã nạp đạn hoặc chưa nạp đạn, có thể hoạt động hoặc không hoạt động, 
      bao gồm cả các đối tượng không phải là súng trông giống như một khẩu súng. Điều này sẽ bao gồm, nhưng không 
      giới hạn, một khẩu súng dạng viên, khẩu súng paintball, súng điện, súng Taser, súng BB, súng trái sáng, súng bắn 
      đinh và súng hơi.  
 Vũ khí khác: Bất kỳ những vật dụng nào được sử dụng trong một cách đe dọa có thể gây ra hoặc có ý định gây hại 
      cho cơ thể và / hoặc thương tích, không phải là súng hoặc súng khác. Điều này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, 
      dao bấm, dao săn bắn, dao hình sao, dao cạo (kể cả lưỡi dao cạo thẳng hoặc thu), vũ khí đeo tay, hộp cắt, Nun
      chuck, găng tay Có gai sắt nhọn, dây đeo cổ tay có sắt nhọn, bất kỳ gậy gộc, hơi cay, thiết bị sản phẩm bình xịt hơi 
      cay.  

Các Quy chế tiểu bang Missouri xác định một loại vũ khí có thể được tìm thấy tại mạng liên kết sau:  
http://www.moga.mo.gov/statutes/C500-599/5710000010.HTMon (bao gồm những vật tương tự như súng và đạn dược)  
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Những chữ ký điện tử được chấp nhận trong Quy Luật Hạnh Kiểm Học Sinh.  Xin vui lòng nhấn 

vào mạng liên kết sau để hoàn tất tiến trình thừa nhận.   
 
 

http://fhsd.sharpschool.net/parents/Student_Code_of_Conduct_Acknowledgment/ 

Chữ Ký của Cha Mẹ/Người giám Hộ  


