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Sổ Tay Dành Cho
Học Sinh/Phụ Huynh
Khối Trung Học Cơ Sở và
Trung Học Phổ Thông

Định Nghĩa Thuật Ngữ “Thượng Hạng”

Trong Các Trường Công Lập Quận Gwinnett, thuật ngữ “thượng hạng” (worldclass) mô tả bất cứ sản phẩm, dịch vụ, hay tổ chức nào, đã được thẩm định, bằng
các chuẩn mực đo lường về số và về lượng, là số một trên thị trường, và đã được
khách hàng, cổ đông, các đồng nghiệp trong ngành và các đối thủ nhìn nhận,
chấp thuận, ngưỡng mộ và thi đua cùng. Trong phạm vi của định nghĩa này, các
trường học được xem là “thượng hạng” có những đặc điểm sau:
•

Các chuẩn mực học vấn cao cho tất cả;

•

Một chương trình giảng dạy dễ hiểu, đầy thử thách và sát thực tiễn;

•

Các chiến lược giảng dạy thu hút, hiệu quả;

•

Các biện pháp đánh giá giàu ý nghĩa và chính xác;

•

Các nhân viên có trình độ cao và có sức truyền cảm luôn cam kết thực
hiện việc đào tạo, phát triển chuyên môn và học tập suốt đời;

Viễn ảnh: Các Trường
Công Lập Quận Gwinnett sẽ
trở thành hệ thống trường
học thượng hạng, nơi đó học
sinh tiếp thu kiến thức và các
kỷ năng để có thể học tốt khi
các em tiếp tục học tập ở
cấp bậc sau phổ thông
và/hoặc tham gia lực lượng
lao động.
Sứ mệnh: Sứ mệnh của Các Trường
Công Lập Quận Gwinnett là đạt được
các chuẩn mực về kỷ năng, kiến thức
học đường và hành vi ứng xử của mỗi
học sinh nhằm đạt được những tiến bộ
đáng kể so với các chuẩn mực địa
phương, quốc gia hay toàn cầu.

•

Một môi trường học tập an ninh và an toàn;

•

Một bản sắc liên tục nâng cao chất lượng;

•

Có trách nhiệm đối với các kết quả;

•

Cộng đồng có hiệu quả và sự cộng tác của các bậc phụ huynh;

•

Hệ thống công nghệ tin học nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập;

•

Phương pháp tiếp cận đầy sáng tạo trong hoạt động lên thời khóa biểu, hoạt động nhân sự và sử dụng các nguồn lực;

•

Các chuẩn mực ứng xử của tất cả mọi người thích hợp cho công tác giảng dạy và học tập; và

•

Cam kết đáp ứng nhu cầu của cộng đồng nội bộ và bên ngoài cũng như tích lũy những ý kiến phong phú và sức mạnh của các
nguồn này.

Đạt Được Sứ Mệnh

Sở Giáo Dục Quận Gwinnett áp dụng bảy Mục Tiêu Chiến Lược cho hệ thống nhà trường gắn kết một cách rõ ràng với viễn ảnh và sứ
mệnh–vị thế “thượng hạng” mà chúng tôi có ý định đạt đến.
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett sẽ:
•

Đảm bảo nền giáo dục thượng hạng cho tất cả học sinh thông qua việc tập trung vào công tác giảng dạy và học tập theo chương
trình Các Kỷ Năng và Kiến Thức Học Đường (AKS)

•

Đảm bảo một môi trường an toàn, anh ninh và trật tự cho tất cả mọi người.

•

Tối đa hoá thành tựu của học sinh thông qua việc quản lý một cách có trách nhiệm nguồn tài chánh và kiên quyết theo đuổi các
nguồn lực cần thiết để đáp ứng các nhu cầu trong hiện tại và tương lai.

•

Tuyển chọn, tuyển dụng, phát triển và giữ gìn lực lượng lao động đạt được sứ mệnh và các mục tiêu của tổ chức.

•

Đáp ứng nhu cầu có tính liên tục và luôn thay đổi về những thông tin chủ chốt thông qua các tiến trình và hệ thống công nghệ hổ
trợ các hoạt động hiệu quả và các kết quả mong muốn.

•

Cung ứng và quản lý cơ sở vật chất và hoạt động của toàn hệ thống theo cung cách mẫu mực được quyết định bởi các nhu cầu đã
được lên chương trình và những cung cách quản lý tốt nhất.

•

Áp dụng các chiến lược và nguyên lý liên tục nâng cao chất lượng theo cung cách các mà các doanh nghiệp thực hiện hoạt động
kinh doanh.

Các Niềm Tin Chủ Yếu và Các Cam Kết Của Hội Đồng Quản Trị Sở Giáo Dục
Quận Gwinnett
Hoạt động chủ yếu của chúng tôi là giảng dạy và học tập.Và chúng tôi xem hoạt động này là ưu tiên một trên tất cả các chức năng
khác của tổ chức.
Tất cả học sinh có thể học tập tương đương hoặc trên trình độ của cấp lớp. Công việc của chúng tôi là nhìn thấy mỗi học sinh
Gwinnett làm như vậy.
Tất cả học sinh nên đạt đến tiềm năng học tập của mình. Và thông qua các nổ lực tối đa của chúng tôi và của các em, các học sinh
Gwinnett sẽ đạt được điều này.
Hiệu quả trường học thì quan trọng và có ảnh hưởng sâu sắc cuộc đời của mọi đứa trẻ. Các Trường Công Lập Quận Gwinnett sẽ có
một ảnh hưởng tích cực lên cuộc đời của mọi đứa trẻ.
Một chương trình giảng dạy có chất lượng đòi hỏi một giáo trình phong phú, phương pháp giảng dạy hiệu quả và các kỳ kiểm tra liên
tục tiến triển. Chúng tôi sẽ không bằng lòng với bất cứ điều gì kém hơn trong mỗi lớp học và nhà trường Gwinnett.
Tất cả học sinh phải được dạy dỗ trong một môi trường học tập an toàn và an ninh. Chúng tôi cam kết cung cấp điều đó cho mỗi học
sinh Gwinnett.
Chính sách của Các Trường Công Lập Quận Gwinnett là không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, xuất xứ, tuổi tác,
hoặc sự khuyết tật, trong bất cứ kế hoạch tuyển dụng, chương trình giáo dục, hoặc trong bất cứ chương trình, hoạt động hay dịch vụ nào khác.
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Hội Đồng Quản Trị Sở Giáo Dục Quận Gwinnett cho phép xuất bản quyển sổ tay này phù hợp với các chính sách và qui
định của Sở Giáo Dục và luật của tiểu bang Georgia. Quyển sổ tay này hàm chứa các thông tin quan trọng dành cho phụ
huynh, học sinh, nhân viên trường học, khách tham quan và các công dân.

Quyển sổ tay này là nổ lực liên ngành nhằm hổ trợ tốt hơn các trường và nâng cao hoạt động trao đổi với học sinh và
gia đình. Thông tin có được từ các phòng ban:
Văn Phòng Tổng Giám Đốc Điều Hành/Giám Đốc Sở (CEO/Superintendent’s Office)
Ban Lãnh Đạo Nhà Trường và Hổ Trợ Hoạt Động (Division of School Leadership and Operational Support)
Ban Hổ Trợ Giảng Dạy và Học Tập (Division of Teaching and Learning Support)
Ban Kinh Doanh và Tài Chánh (Division of Business and Finance)
Ban Cơ Sở Vật Chất và Điều Hành (Division of Facilities and Operations)
Ban Nhân Sự (Division of Human Resources)
Ban Công Nghệ Thông Tin (Information Management Division)
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Tháng 8, năm 2012
Quí gia đình thuộc quận Gwinnett thân mến:
Chào mừng niên học 2012–13! Để giúp con em quí vị học tập tốt trong năm học mới, việc quí
vị và con em ý thức được tầm quan trọng của các chính sách và qui định của nhà trường
cũng như những kỳ vọng trong lãnh vực học vấn và hành vi là rất quan trọng.
Mỗi cá nhân liên quan đến Các Trường Công Lập Quận Gwinnett – từ nhân viên lái xe buýt
của con quí vị cho đến giáo viên đứng lớp, từ hiệu trưởng của trường cho đến mỗi thành viên
trong Hội đồng quản trị của Sở Giáo Dục – đều tận tâm trong việc cung ứng một môi trường
học tập an toàn, trật tự và hiệu quả cho học sinh. Xét cho cùng, hai trong bảy mục tiêu chiến
lược của hệ thống nhà trường là:
• Đảm bảo một nền giáo dục thượng hạng cho tất cả học sinh bằng cách tập trung vào
hoạt động giảng dạy và học tập chương trình Kiến Thức và Kỷ Năng Học Đường (AKS); và
• Đảm bảo một môi trường an toàn, an ninh và trật tự cho mọi người.
Quyển Sổ Tay Dành cho Học sinh/Phụ huynh năm nay cung cấp lượng thông tin phong phú
về hệ thống nhà trường có thể hữu ích cho quí vị trong suốt niên học. Quí vị sẽ hiểu biết thêm
về chương trình giảng dạy của quận Gwinnett, các kỳ vọng về sự hiện diện và điều lệ về đạo
đức tác phong của học sinh. Vui lòng chú ý đặc biệt mục qui định kỷ luật dành cho học sinh
cũng như những chi tiết về việc sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Quí vị cũng sẽ tìm thấy
nguồn thông tin hữu ích bổ sung – lịch, thông tin về chương trình dinh dưỡng trường học và
quyền và trách nhiệm của phụ huynh liên quan đến sự nghiệp học tập của con em. (Quí vị có
thể xem quyển sổ tay của riêng nhà trường tại địa phương nếu muốn biết thông tin cụ thể về
nhà trường.)
Chúng ta rất may mắn có được các học sinh có phẩm chất trong Các Trường Công Lập Quận
Gwinnett. Phần lớn các học sinh là những người trẻ tuổi rất lễ phép và có ý thức, những học
sinh học tập tốt và không bao giờ cần phải được áp dụng những biện pháp kỷ luật vượt ra
ngoài phạm vi kỷ luật lớp học. Các học sinh này quan tâm đến chuyện học hành, đến các giáo
viên và quan tâm lẫn nhau. Các em sẽ không khoan dung những hành vi gây rối loạn cho việc
học tập của các em từ một số ít học sinh chọn lựa thực hiện những hành vi không thích hợp.
Việc hệ thống nhà trường ra sức củng cố các chính sách và điều lệ về đạo đức tác phong của
học sinh nhằm đảm bảo với quí vị rằng chúng tôi rất coi trọng việc học tập và sự an toàn của
con em quí vị trong nhà trường.
Chúng tôi khuyến khích mỗi học sinh và phụ huynh đọc lại nội dung quyển sổ tay này và hợp
tác với nhân viên nhà trường nhằm đạt được các mục tiêu học vấn và an toàn để cho tất cả
học sinh đều có thể thụ hưởng sự giáo dục hiệu quả và chất lượng.
Những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới thành công trong giảng dạy và học tập trong
niên học 2012–13!
Trân trọng kính chào,

J. Alvin Wilbanks,
Tổng Giám Đốc Điều Hành/
Giám Đốc Sở
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Louise Radloff
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Sở Giáo Dục
Quận Gwinnett Năm 2011
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Lịch Dành Cho Học Sinh

2012-13

LỜI CHÚ GIẢI
1


Ngày lễ học sinh được nghỉ



Ngày tan trường sớm (Mẫu giáo - Lớp 8)



Ngày thi cuối kỳ của học sinh THPT

Ngày học bù ngày nghỉ do tuyết hay ngày lễ
học sinh được nghỉ

(Lớp 9-12)
Ngày tan trường sớm tổ chức hai lần mỗi năm
tại các trường tiểu học và trung học cơ sở để sắp
xếp các buổi họp phụ huynh. Các trường sẽ kết
thúc sớm hai tiếng rưỡi.
Lịch bao gồm ba ngày nghỉ bù những ngày
có tuyết. Nếu trường đóng cửa vì thời tiết
xấu, học sinh sẽ học bù những ngày như sau:
Ngày nghỉ đầu tiên — Học bù ngày 15/2;
Ngày nghỉ thứ hai — Học bù ngày 18/2; và
Ngày nghỉ thứ ba — Học bù ngày 29/3.
Những ngày học bù ngày có tuyết nếu không sử
dụng sẽ trở thành ngày nghỉ lễ của học sinh.
Nếu thời tiết xấu làm trường phải đóng cửa
hay tan học sớm, các thông cáo đại chúng sẽ
được phát sóng trên GCPS TV, trang web của
hệ thống trường học (www.gwinnett.k12.ga.us),
trên Twitter và Facebook, và trên các đài truyền
hình, truyền thanh của khu vực metro-Atlanta.
Thông cáo trường đóng cửa trọn ngày thường
được phát sóng vào 6 giờ sáng..

________________________________

ĐỂ BIẾT THÊM…


Xem GCPS TV trên các kênh truyền hình cáp
bên dưới, hoặc xem các chương trình trực
tuyến có sẵn (stream live) hay xem video theo
yêu cầu (www.gwinnett.k12.ga.us/gcpstv/):
AT&T

Được liệt kê dưới Chính Quyền
Địa Phương

Charter

Kênh 22

Comcast

Kênh 24 hay 26



Đăng ký eNews (bản tin thư điện tử hàng
tháng của GCPS) và BeThere@GCPS nguồn
thông tin dành cho phụ huynh.



Tham dự Các Buổi Họp của Sở Giáo Dục
vào thứ Năm của tuần lễ thứ ba mỗi tháng.

437 Old Peachtree Rd., NW,
Suwanee, GA 30024-2978
678-301-6000
www.gwinnett.k12.ga.us

____________________________________________________________________________________________________________________
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRỰC TUYẾN

Theo dõi các tin tức và sự kiện hiện hành của hệ thống trường học trực tuyến, Tìm các dấu hiệu này trên trang chủ
www.gwinnett.k12.ga.us

Tìm Gwinnett County Public
www.gwinnett.k12.ga.us.
Schools trên Facebook.
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Theo dấu chúng tôi

Đăng ký RSS news feeds của GCPS

trên Twitter tại
GwinnettSchools.

trên trang web của hệ thống trường học.
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Chương Trình Giảng Dạy Các Kỷ
Năng và Kiến Thức Học Đường
(AKS)
Sứ mệnh của Các Trường Công Lập Quận Gwinnett là
theo đuổi các chuẩn mực về kỷ năng, kiến thức học
đường và hành vi ứng xử của mỗi học sinh nhằm đạt
được những tiến bộ đáng kể so với các chuẩn mực địa
phương, quốc gia hay toàn cầu. Các tiêu chí và mục
đích giảng dạy sẽ được hoàn tất thông qua việc thực
hiện chương trình giảng dạy Các Kỷ Năng và Kiến Thức
Học Đường (AKS). AKS tiêu biểu cho các chuẩn mực
nội dung học tập về kiến thức và các kỷ năng cho tất cả
học sinh được Sở Giáo Dục chấp thuận. AKS bao gồm
tất cả mục tiêu giảng dạy của tiểu bang, trong đó bao
gồm các Cốt Lõi Thông Dụng Tiêu Chuẩn Biểu Hiện của
Goergia (CCGPS) trong các lĩnh vực toán (Mẫu giáo–5),
ngôn ngữ (Mẫu giáo–12), và tiêu chuẩn khả năng đọc và
viết trong khoa học, xã hội học, và giáo dục kỹ thuật
dành cho học sinh Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ
Thông mà tiểu bang áp dụng. Chương trình đánh giá
của quận và của tiểu bang đo lường trình độ học tập của
học sinh đối với chương trình giảng dạy. AKS cho mỗi
cấp lớp và trong mỗi lãnh vực có trên trang web của hệ
thống nhà trường (www.gwinnett.k12.ga.us). Tập sách
tóm tắt AKS của cấp lớp (Mẫu giáo–8) cũng được cung
cấp cho phụ huynh vào đầu niên học.

Sự Chấm Điểm
Đối với học sinh cấp lớp 2-8, thành tích học tập của học
sinh được đánh giá dựa trên thang điểm sau:
90% và cao hơn A thành tích học tập xuất sắc
80%-89%
B thành tích học tập trên trung bình
74%-79%
C thành tích học tập trung bình
70%-73%
D thành tích học tập dưới trung bình
Dưới 70%
U không đạt thành tích học tập
Thành tích học tập của học sinh khối Trung Học Phổ
Thông sẽ được đánh giá theo A, B, C, D, F tương quan
với AKS của mỗi môn học.
A = Điểm trung bình 90% và cao hơn trong môn
học cho thấy thành tích học tập xuất sắc.
B = Điểm trung bình 80%-89% trong môn học cho
thấy thành tích học tập trên trung bình.
C = Điểm trung bình 74%-79% trong môn học cho
thấy thành tích học tập trung bình.
D = Điểm trung bình 70%-73% trong môn học cho
thấy thành tích học tập tối thiểu chấp nhận được.
F = Điểm trung bình 69% hoặc thấp hơn trong
môn học cho thấy thành tích học tập không
chấp nhận được.

Qui Định và Chính Sách về Hiện Diện
Chính Sách

Kế Hoạch Cải Tiến Trường Học Địa
Phương (LSPI)
Trách nhiệm và sự linh động là dấu hiệu xác nhận tiêu
chuẩn thành công của Các Trường Công Lập Quận
Gwinnett. Căn cứ theo Lý Thuyết Hành Động để Thay
Đổi nhằm Cải Tiến Thành Tích Học Sinh của Sở, các
trường Gwinnett có được sự linh động bằng cách đáp
ứng các tiêu chí trách nhiệm nhất định được nêu ra qua
Hệ Thống Đánh Giá Dựa Trên Kết Quả của khu vực.
Thêm vào đó, nhà trường phải đáp ứng các mục tiêu mà
2
Hợp Đồng Liên Kết IE của học khu với Sở Giáo Dục
Tiểu Bang Georgia đặt ra. Mỗi trường đều có trách
nhiệm trong việc phát triển kế hoạch cải tiến trường học
địa phương (LSPI). Sử dụng dữ liệu, nhà trường xác
định các lãnh vực nào cần cải tiến trong thời hạn năm
năm. Trong mỗi tiêu chí, nhà trường sẽ xác định các
mục tiêu hàng năm cụ thể và đo lường được. Các
trường sau đó sẽ xác định cách thức tốt nhất để đạt các
tiêu chí này, cân nhắc sự linh động được cho phép và
2
trách nhiệm kỳ vọng chiếu theo REBS và IE . Tiến trình
phát triển bản LSPI bao gồm các giáo viên, phụ huynh,
và các thành viên cộng đồng, do đó toàn thể trường học
có cơ hội tham dự các buổi hội đàm về việc cải tiến
trường học. Để biết thêm về LSPI của trường học của
quí vị, liên hệ hiệu trưởng nhà trường.

Sự hiện diện tại trường rất quan trọng bởi vì điều này
cho thấy tầm quan trọng của việc học tập và sự quan
trọng của kiến thức trong xã hội của chúng ta thêm vào
việc giúp đỡ học sinh phát triển thói quen làm việc tốt
mà học sinh có thể đem ra ứng dụng trong cuộc sống.
Đi học đều đặn cũng có mối hỗ tương mật thiết đến việc
nâng cao điểm số. Sự hiện diện tối thiểu là bắt buộc để
có thể có được Kiến Thức và Kỷ Năng Học Đường
(AKS). Cả phụ huynh lẫn học sinh có trách nhiệm trong
việc hiện diện tại trường. Giám Đốc Sở đã chỉ đạo mức
hiện diện tối thiểu trong qui định phù hợp với các chuẩn
mực của tiểu bang.

Các Định Nghĩa
Trốn học (Truant) – Bất cứ trẻ em nào là đối tượng của
qui định về sự hiện diện bắt buộc mà có hơn năm ngày
vắng mặt không phép trong suốt niên học
Sự hiện diện bắt buộc – Việc đi học tại trường công lập,
tư thục, hoặc chương trình giáo dục tại gia là bắt buộc đối
với trẻ em trong độ tuổi 6 đến 16. Mỗi một phụ huynh,
người giám hộ hoặc cá nhân khác cư ngụ trong tiểu bang
có quyền kiểm soát hoặc có trách nhiệm đối với bất cứ trẻ
em nào trong độ tuổi 6 đến 16 phải có trách nhiệm đăng
ký nhập học cho trẻ và cho trẻ theo học tại trường công
lập, tư thục hoặc chương trình giáo dục tại gia. Việc đi
học tại trường công lập, tư thục, hoặc chương trình giáo
dục tại gia là bắt buộc bất chấp thực tế là đứa trẻ đó bị sở
giáo dục địa phương đình chỉ học tập hay trục xuất khỏi
trường. Luật của tiểu bang Georgia (O.C.G.A.) 20-2690.1
Đi học trễ – Học sinh được xem là đến trường trễ hay
vào lớp trễ khi học sinh đến điểm tập trung sau khi
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chuông, chùm chuông hay còi đã reo. (Các trường sẽ
thêm phần thông tin chi tiết liên quan đến cơ sở vật chất
của trường nhằm xác định điểm tập trung khi học sinh
đến trường.)
Ra về sớm – Khi một phụ huynh, người giám hộ, hoặc
cá nhân khác có quyền kiểm soát hay có trách nhiệm đối
với học sinh cho phép học sinh rời trường trước khi
ngày học kết thúc. Giờ học được liệt kê trong sổ tay của
nhà trường.
Vắng mặt có lý do chính đáng – Qui định 160-5-1-.10
của Sở Giáo Dục tiểu bang định nghĩa việc vắng mặt có
lý do chính đáng như sau:
1. Bệnh tật hay sự hiện diện cá nhân trong trường có
thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của người học sinh
đó hay những người khác. (i) Sở Giáo Dục địa
phương có thể yêu cầu học sinh xuất trình hồ sơ y tế
thích hợp trước khi vào học lại nhằm mục đích xác
nhận việc vắng mặt là có lý do chính đáng.
2. Bệnh nghiêm trọng hoặc tang gia trong gia đình trực
hệ của học sinh mà việc nghỉ học là cần thiết. (i)
Trong trường hợp có bệnh nghiêm trọng trong gia
đình trực hệ của học sinh, Sở Giáo Dục địa phương
có thể yêu cầu học sinh xuất trình hồ sơ y tế thích
hợp liên quan đến thành viên này trong gia đình
trước khi vào học lại nhằm mục đích xác nhận việc
vắng mặt là có lý do chính đáng.
3. Giấy triệu tập của tòa hay triệu tập của cơ quan
chính phủ, bao gồm việc khám sức khỏe tiền bổ
nhiệm vào các đơn vị lực lượng vũ trang bắt buộc
phải nghỉ học.
4. Ăn mừng các lễ hội tôn giáo, cần thiết phải nghỉ học.
5. Các điều kiện làm cho việc đi học là không khả thi và
nguy hiểm cho sự an toàn và sức khỏe học sinh. (Đối
với các trường Công Lập Quận Gwinnett, việc trường
đóng cửa vì lý do nguy hiểm cho sự an toàn và sức
khỏe chỉ có thể do Giám Đốc Sở ra thông báo được
tính là vắng mặt có lý do chính đáng.)
6. Ban lãnh đạo đơn vị tại địa phương có thể chỉ đạo
việc cho phép nghỉ một thời lượng không quá một
ngày để đăng ký đi bầu hoặc bỏ phiếu trong cuộc bầu
cử công cộng.
7. Sở Giáo Dục địa phương sẽ tính học sinh có mặt khi
các em phục vụ trong Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang
Georgia (Georgia General Assembly).
8. Các học sinh theo học tại trường công lập thăm viếng
cha mẹ hoặc người giám hộ trong thời gian họ nghỉ
phép hay trước khi họ được gửi đi thực hiện nhiệm
vụ tại chiến trường hay các đơn vị hổ trợ cuộc chiến
với với tư cách là thành viên lực lượng vũ trang Mỹ
hay Đơn Vị Bảo Vệ Quốc Gia (National Guard) được
phép vắng mặt năm lần có lý do chính đáng trong
một niên học.
9. Học sinh sẽ được tính có mặt khi các em phục
vụ trong Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang Georgia
(Georgia General Assembly).
10. Học sinh trong một gia đình bảo dưỡng hoạc trong
hệ thống chăm sóc bảo dưỡng phụ thuộc vào Phòng
Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình của Bộ Dịch Vụ Nhân
Lực sẽ được tính có mặt cho bất cứ ngày nào, phần
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nào trong ngày, hoặc những ngày mất học khi tham
gia những vụ kiện trên tòa có liên quan tới sự chăm
sóc bảo dưỡng của học sinh đó.
11. Một học sinh tham gia chương trình Thanh Thiếu
Niên Học Sinh Người Tham Gia Bầu Cử (STEP) sẽ
được tính có mặt và được tính trọn tín chỉ cho các
ngày học khi em phục vụ trong chương trình STEP.

Các Qui Định
Phụ huynh hoặc người giám hộ được khuyến khích
liên lạc với nhà trường vào ngày học sinh vắng mặt để
thông báo lý do việc nghỉ học. Phụ huynh hoặc người
giám hộ phải gửi một giấy phép có chữ ký và ngày tháng
khi học sinh đi học trở lại nhằm giải thích lý do nghỉ học,
ngày nghỉ học và số điện thoại liên lạc trong ngày. Nhằm
đảm bảo cơ hội được hoàn tất bài tập làm bù cho học
sinh và nhằm giúp các trường lưu hồ sơ vắng mặt có lý
do chính đáng, khả năng tốt nhất là giấy phép của phụ
huynh hoặc giấy phép của bên thứ ba được gửi đến nhà
trường vào ngày học sinh đi học trở lại sau thời gian
vắng mặt.
Nếu giấy phép của phụ huynh hay của bên thứ ba
không được gửi đến trường, việc vắng mặt của học sinh
được xem là vắng mặt không phép. Các trường địa
phương có thể áp dụng các biện pháp đã được chứng
minh là tốt nhất nhằm nâng cao sĩ số hiện diện của học
sinh, cả trong trường hợp vắng mặt không phép hay
vắng mặt có lý do chính đáng. Điều này bao gồm, nhưng
không giới hạn việc các trường yêu cầu phụ
huynh/người giám hộ của một học sinh vắng mặt quá
nhiều (có lý do chính đáng hoặc không) hồ sơ y tế thích
hợp. Nếu học sinh có hơn năm (5) lần vắng mặt không
phép, nhà trường sẽ liên lạc với phụ huynh, người giám
hộ, hoặc cá nhân có trách nhiệm hoặc có quyền kiểm
soát đối với học sinh nhằm thông báo những lần vắng
mặt này và hậu quả có thể có. Sau hai lần cố gắng liên
lạc với phụ huynh hoặc người giám hộ về việc học sinh
có năm (5) lần vắng mặt không phép không có kết quả,
nhà trường sẽ gửi giấy thông báo bằng thư bảo đảm có
biên nhận đã nhận thư của người nhận hoặc thư hạng
nhất (First-Class Mail). Đối với học sinh 14 tuổi hoặc
hơn, nhà trường cũng sẽ thông báo với học sinh và phụ
huynh khi học sinh có ba (3) lần vắng mặt không phép,
về việc nhà trường sẽ báo cáo với Dịch Vụ Người Lái
Xe Tiểu Bang Georgia (Georgia Department of Drivers
Services), việc này có thể dẫn đến hậu quả học sinh sẽ
bị tước hoặc bị từ chối cấp giấy phép học lái xe hoặc
bằng lái xe.
Luật của tiểu bang yêu cầu sự đình chỉ bằng lái xe hay
giấy phép học lái xe của học sinh trong một năm hoặc
cho đến khi học sinh đủ 18 tuổi nếu học sinh đó:
•

bỏ học hoặc nghỉ học trong 10 ngày liên tục;

•

có 10 hoặc hơn 10 lần vắng mặt không phép tại
trường trong niên học hiện tại hoặc có 10 hoặc hơn
10 lần vắng mặt không phép trong năm học trước
đó; hoặc

•

do chủ tịch điều trần, hội đồng kỷ luật, hoặc tòa án
xác định phạm một trong các tội sau, đã phải thay
đổi chương trình học vì vi phạm một trong những tội
sau, hoặc đã khước từ quyền đến dự buổi điều trần
và đã khai nhận tội đối với một trong các tội sau: đe
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dọa, đánh nhau, hoặc gây thương tích cho giáo viên
hoặc nhân viên nhà trường, sở hữu hoặc bán thức
uống có cồn hoặc thuốc trong phạm vi nhà trường
hoặc tại các sự kiện do trường tài trợ, sở hữu hoặc
sử dụng vũ khí trong phạm vi nhà trường hoặc tại
các sự kiện do trường tài trợ, có bất cứ hành vi quấy
rối tính dục bị nghiêm cấm căn cứ theo Chương 6
Mục 16 Điều Luật của Tiểu bang Georgia, hoặc gây
ra những thương tích đáng kể hoặc những nguy hại
đối với thể chất có thể thấy được hoặc làm biến
dạng một cách nghiêm trọng người khác, bao gồm
học sinh khác.
Nhằm thúc đẩy sự trao đổi tức thì và thích hợp giữa
nhà trường và gia đình, phụ huynh, người giám hộ hoặc
người có trách nhiệm hoặc có sự kiểm soát đối với học
sinh phải ngay lập tức thông báo với nhà trường khi có
sự thay đổi về địa chỉ và/hoặc số điện thoại của học sinh
liệt kê trong hồ sơ học tập.
Những hậu quả và biện pháp khắc phục có thể có
dành cho việc vắng mặt không phép, đi học trễ hoặc ra
về sớm thái quá có thể bao gồm, nhưng không giới hạn
các biện pháp sau:
- Phạt kỷ luật trước giờ học
- Phạt kỷ luật sau giờ học
- Học ngày thứ Bảy
- Hủy việc chuyển trường
- Dịch vụ cộng đồng
- Tham dự nhóm tư vấn
- Mất giấy phép đậu xe
- Ăn trưa cách ly
- Họp phụ huynh/học sinh
- Đình chỉ học tại trường
- Đình chỉ học khỏi trường
- Chuyển cho nhân viên công tác xã hội
- Đưa ra tòa vị thành niên (vắng mặt không phép)
- Chuyển cho các đơn vị xã hội
- Đưa ra hội đồng kỷ luật
- Mất giấy phép học lái xe/Bằng lái xe
Sau khi nhà trường thông báo cho phụ huynh, người
giám hộ, hoặc người khác có quyền kiểm soát hoặc chịu
trách nhiệm về một đứa trẻ mà đứa trẻ đó có năm (5)
ngày vắng mặt không phép, mỗi lần vắng mặt không
phép sau đó sẽ cấu thành tội không nghiêm trọng
(O.C.G.A. 20-2-690.1). Trước bất kỳ những hành động
nào để bắt đầu thủ tục tố tụng tư pháp để áp đặt một
hình phạt về vi phạm phụ mục này cho một phụ huynh,
người giám hộ, hay người khác có quyền kiểm soát
hoặc chịu trách nhiệm về một đứa trẻ, hệ thống trường
học sẽ gửi giấy thông báo bằng thư bảo đảm có biên
nhận đã nhận thư của người nhận đến cho phụ huynh,
người giám hộ, hoặc người khác này. Khi bị buộc tội,
bất cứ phụ huynh, người giám hộ, hoặc người khác có
quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về một đứa trẻ
sẽ bi ̣ phạt hành chánh không dưới $25.00 và không quá
$100.00, hoặc phạt tù không quá 30 ngày, các dịch vụ
cộng đồng, hoặc tổng cộng các mức xử phạt này, theo
chỉ thị của tòa án có thẩm quyền. Một học sinh nằm
trong phạm vi điều chỉnh của các điều luật về sự hiện
diện bắt buộc mà trốn học có thể sẽ bị xếp vào loại “trẻ
em ngỗ ngược” căn cứ theo O.C.G.A. 15-11-67. Các
hình thức xử phạt có thể có dành cho học sinh bị xếp
loại “trẻ em ngỗ ngược” bao gồm thời gian thử thách,
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gửi đến ở tại học viện, trại hoặc cơ sở khác dành cho trẻ
em phạm pháp hoặc gửi đến văn phòng tư pháp trẻ vị
thành niên. Thêm vào đó, một “trẻ em ngỗ ngược” có
thể bị cấm không cho lấy bằng lái xe cho đến khi em đủ
18 tuổi.
Thủ tục về việc đưa học sinh vào trường/đón học
sinh ra khỏi trường do mỗi trường quyết định.

Các Sự Vắng Mặt và Sự Chấm Điểm

Sự vắng mặt sẽ không gây hệ lụy cho điểm trung bình
của học sinh nếu đáp ứng các điều kiện nêu sau:
1. Sự vắng mặt được chứng minh và xác nhận là có
lý do chính đáng.
2. Những bài tập làm bù trong những ngày vắng mặt
được hoàn tất mỹ mãn.
(Dù rằng sự vắng mặt có thể bị xem là “không phép”,
bài tập làm bù cho những lần vắng mặt đã được chấp
thuận trước đó vẫn được phép. Liên hệ với nhà trường
để biết về thủ tục.)
Khi các học sinh bị đình chỉ học tập ngắn hạn (110 ngày), các bài làm còn thiếu sẽ không được tính
hoặc cộng vào điểm trung bình cuối khóa. Các học
sinh bị đình chỉ học tập sẽ phải làm bù tất cả các bài
kiểm tra và bài tập mà giáo viên xác định là có ảnh
hưởng đến điểm trung bình cuối khóa của học sinh và
sự thấu đáo nội dung của môn học. Các bài tập mà các
giáo viên không yêu cầu làm bù sẽ không được tính vào
điểm trung bình cuối khóa của học sinh. Các học sinh có
trách nhiệm thu xếp và hoàn tất bài tập làm bù trong thời
hạn do nhà trường chỉ định.
Các học sinh không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật
qui định về sự hiện diện bắt buộc, đang trong niên học
hiện tại mà không đi học mười (10) ngày liên tiếp và phụ
huynh/người giám hộ không thông báo với nhà trường
về sự vắng mặt này,
các emtobịJuvenile
xem nhưCourt
rút tên khỏi
- Referral
- Referral to Soci
trường. Các học sinh này có thể bị loại ra khỏi danh
sách học sinh của trường sau khi nhà trường cố gắng
thông báo với phụ huynh hay người giám hộ. Các học
sinh đã xác định không còn là học sinh của hệ thống nhà
trường có thể bị rút tên khỏi trường dù rằng em thuộc
phạm vi điều chỉnh điều chỉnh của luật qui định về sự
hiện diện bắt buộc. Sự rút tên sẽ có hiệu lực trở về
trước kể từ ngày đầu tiên của việc vắng mặt liên tiếp.
Đối với học sinh hiện đang theo học tại trường, thuộc
phạm vi điều chỉnh của luật qui định về sự hiện diện bắt
buộc, nhà trường bắt buộc phải sử dụng các nổ lực tối
đa để có được văn kiện xác định rằng học sinh không
còn cư trú trong khu học chánh trước khi rút tên học
sinh khỏi trường.
Các học sinh gặp trường hợp khẩn cấp cần thiết phải
vắng mặt một khoảng thời gian trong ngày học sẽ phải
hiện diện trong phần lớn giờ học mới có thể được tính
vào kết quả điểm danh. Học sinh phải hiện diện, ở
mức tối thiểu, tương đương với thời lượng nữa
ngày học để có thể được tính là hiện diện trọn ngày.
Thời lượng này không cần phải là khối thời gian liên
tiếp.
Khi học sinh có lý do cần thiết phải rời khỏi
trường trong ngày, học sinh chỉ có thể được đưa đi
bởi phụ huynh, hoặc người có nhân thân xác định
đối với nhà chức trách của trường học hoặc khi
được phụ huynh yêu cầu bằng văn bản hay điện
thoại.
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Title I, Chính Sách về Sự Liên Đới
của Phụ Huynh
Sở Giáo Dục nhận thấy rằng việc giáo dục một đứa
trẻ là trách nhiệm được chia sẻ giữa nhà trường và gia
đình. Để có thể giáo dục các em học sinh một cách hiệu
quả, nhà trường và phụ huynh phải làm việc như là
những cộng tác viên có hiểu biết. Sự tham gia của phụ
huynh/gia đình là một tiến trình tiếp diễn nhằm hổ trợ
phụ huynh và gia đình đáp ứng các nghĩa vụ cơ bản
như là người thầy đầu tiên của trẻ và phát huy hình thức
trao đổi hai chiều và rõ ràng giữa gia đình và nhà
trường.
Sở Giáo Dục và tất cả các trường công lập quận
Gwinnett phải tuân thủ và hổ trợ tất cả các điều lệ và qui
định đi đôi với Title I, điều luật “Improving the Academic
Achievement of the Disadvantaged” (Nâng cao thành
tựu học vấn dành cho những người kém thuận lợi), điều
luật “No Child Left Behind năm 2001” (Không có trẻ em
bị bỏ lại phía sau), Public Law 107-110 (Luật Nhà
Nước), và ESEA Flexibility Waiver (Khước Từ Có Tính
Linh Động) được phê duyệt vào Ngày 9 Tháng Hai,
2012. Phụ huynh và nhân viên nhà trường sẽ cùng phát
triển một kế hoạch về Sự Liên Đới của Phụ Huynh liên
quan đến Title I nhằm thiết lập các chương trình và hoạt
động để phát huy sự tham gia của phụ huynh và phản
ảnh nhu cầu của học sinh và gia đình. Bản kế hoạch có
tính chất đặc thù tại mỗi trường và sẽ bao gồm sự thỏa
thuận giữa gia đình và nhà trường. Bản kế hoạch sẽ hổ
trợ việc phát triển, thực hiện và đánh giá thường xuyên
chương trình sự liên đới của phụ huynh.
Giám đốc Sở hoặc người đại diện sẽ giám sát sự phát
triển và tổng kết hàng năm của việc kết hợp Chính Sách
về Sự Liên Đới của Phụ Huynh liên quan đến Title I vào
kế hoạch được phát triển căn cứ theo 20 U.S.C.A. §
6312. Chính Sách về Sự Liên Đới của Phụ Huynh liên
quan đến Title I sẽ do phụ huynh cùng phát triển, chấp
thuận và triển khai đến các bậc phụ huynh. Chính Sách
về Sự Liên Đới của Phụ Huynh liên quan đến Title I sẽ
thiết lập các kỳ vọng của Các Trường Công Lập Quận
Gwinnett về sự liên đới của phụ huynh và sẽ mô tả cách
thức Các Trường Công Lập Quận Gwinnett sẽ thực
hiện:
(1) Phụ huynh tham dự việc phát triển bản kế hoạch
căn cứ theo 20 U.S.C.A. § 6312 và tiến trình xét
duyệt và cải tiến trường học;
(2) Cung cấp việc hợp tác, hổ trợ kỷ thuật, và các hổ
trợ khác cần thiết cho việc hổ trợ các trường trong
việc lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động liên
đới phụ huynh hiệu quả nhằm nâng cao thành tích
học tập của học sinh và hoạt động của nhà trường.
(3) Kiến thiết năng suất trường học và phụ huynh
hướng vào hoạt động liên đới phụ huynh một cách
mạnh mẽ;
(4) Điều phối và hòa nhập các chiến lược liên đới phụ
huynh liên quan đến Tiltle I với các chiến lược liên
đới phụ huynh của các chương trình giảng dạy
khối Mẫu giáo-12;
(5) Đánh giá hàng năm, cùng với sự tham gia của phụ
huynh, nội dung và sự hiệu quả của Chính Sách về
Sự Liên Đới của Phụ Huynh liên quan đến Title I
trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà
trường theo diện này, bao gồm việc xác định các
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rào cản đối với việc tham gia nhiều hơn của phụ
huynh trong các hoạt động (đặc biệt chú ý phụ
huynh có bất lợi về kinh tế, tàn tật, có vốn tiếng
Anh hạn chế, có trình độ học thức giới hạn, hoặc
thuộc nhóm dân tộc hoặc chủng tộc thiểu số), và
sử dụng các kết quả trong bản đánh giá như vậy
để thiết kế các chiến lược liên đới phụ huynh hiệu
quả hơn, và để sửa đổi, nếu cần thiết, Chính Sách
về Sự Liên Đới của Phụ Huynh liên quan đến Title
I; và
(6) Liên đới phụ huynh trong các hoạt động của nhà
trường theo diện này.

Thông Tin Về Chương Trình Dinh
Dưỡng Nhà Trường
Là một đối tác của nền giáo dục, Chương Trình Dinh
Dưỡng Nhà Trường của hệ thống nhà trường đóng góp
vào kết quả học tập tốt và khuyến khích chế độ ăn uống
lành mạnh trong suốt cuộc đời bằng cách cung cấp cho
mỗi học sinh cơ hội có được bữa ăn phải chăng, giàu
dinh dưỡng, bắt mắt, do đội ngũ chuyên viên tận tâm,
phục vụ trong bầu không khí thoải mái.
Học sinh tại trường trung học cơ sở và trung học
phổ thông thanh toán $1.25 cho bữa ăn sáng và $2.25
bữa ăn trưa. Có chế độ về bữa ăn miễn phí hoặc giảm
giá. Điều kiện và/hoặc thủ tục nộp đơn cho việc được ăn
miễn phí hay giảm giá có tại các trường hoặc trên trang
web của hệ thống nhà trường (www.gwinnett.k12.ga.us).
Quí vị có thể thanh toán chi phí bữa ăn tại trường, hoặc
quí vị có thể chuyển tiền vào tài khoản của con em bằng
check hay thẻ tín dụng thông qua
www.mypaymentsplus.com.

Trình Độ Chuyên Môn của Giáo Viên
(NCLB)
Căn cứ theo các qui định của đạo luật No Child Left
Behind (NCLB), phụ huynh có quyền yêu cầu thông tin
về trình độ chuyên môn của giáo viên của con em. Các
thông tin nêu sau có thể được yêu cầu:
1) Giấy chứng nhận;
2) Chuyên ngành đại học/giấy chứng nhận tốt nghiệp
hoặc bằng cấp của giáo viên; và
3) Trình độ chuyên môn của trợ giảng, nếu dịch vụ trợ
giảng được cung cấp.
Nếu quí vị mong muốn yêu cầu thông tin liên quan
đến trình độ chuyên môn của giáo viên của con em
và/hoặc của trợ giảng, vui lòng liên hệ hiệu trưởng của
nhà trường.

Những Sự Thay Đổi Trong Gia Đình
Nếu việc trông nom cho học sinh thay đổi sau khi học
sinh nhập học, phụ huynh/người giám hộ hoặc cơ quan
đăng ký nhập học cho em phải thông báo với nhà
trường địa chỉ và số điện thoại mới. Phụ huynh/người
giám hộ có thể bắt buộc phải thúc đẩy và có được sự
giám hộ hoặc chăm sóc thích hợp đối với con em nhằm
tránh việc thuyên chuyển sang cơ quan bên ngoài hoặc
sự rút tên khỏi trường. Luật tiểu bang thường nghiêm
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cấm việc thay đổi trách nhiệm trông nom cho trẻ vị thành
niên bằng cách đưa trẻ ra khỏi khu vực trường học mà
không được phép của người đã đăng ký nhập học cho
trẻ. Việc nghiêm cấm này áp dụng cả trong trường hợp
có quyết định của tòa án giao quyền trông nom trẻ cho
người yêu cầu có sự thay đổi.

Sự Quấy Rối
Chính sách của Sở Giáo Dục Quận Gwinnett là không
phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính, tuổi tác, chủng tộc,
nhóm sắc tộc, màu da, sự khuyết tật, niềm tin tôn giáo,
hoặc xuất xứ trong các chương trình giáo dục và các
hoạt động, hoặc đăng ký nhập học tại các cơ sở trực
thuộc Sở Giáo Dục Quận Gwinnett, hoặc trong cách
thức thực hiện chính sách tuyển dụng của hệ thống các
trường. Đây là chính sách của Sở Giáo Dục Quận
Gwinnett tuân thủ theo tất cả các bộ luật và qui định liên
quan đến sự phân biệt đối xử hiện đang có hiệu lực
hoặc sẽ được thông qua.
Sở Giáo Dục Quận Gwinnett không và sẽ không
khoan dung đối với sự quấy rối xảy đến với học sinh hay
cán bộ công nhân viên. Khái niệm “sự quấy rối” bao gồm
nhưng không giới hạn việc gièm pha, trêu ghẹo, và các
hành vi khác thể hiện bằng lời, bằng hình họa hay bằng
hành động liên quan đến chủng tộc, nhóm sắc tộc, màu
da, giới tính, niềm tin tôn giáo, xuất xứ, công dân, tuổi,
hoặc sự khuyết tật của một cá nhân. “Sự quấy rối” cũng
bao gồm các lời tán tỉnh liên quan đến tính dục, yêu cầu
những đặc ân liên quan đến tính dục, những đụng chạm
không được chờ đón hay có tính xúc phạm, và những
hành vi khác liên quan đến tính dục thể hiện bằng lời,
hình họa hay bằng hành động.
Cán bộ công nhân viên vi phạm chính sách này sẽ bị
kỷ luật cho đến mức và bao gồm biện pháp đuổi việc
ngay lập tức. Các học sinh vi phạm chính sách này sẽ bị
kỷ luật cho đến mức và bao gồm đuổi học khỏi trường.

Chống Sự Phân Biệt Đối Xử và Thủ
Tục Khiếu Nại Liên Quan đến Title IX

Thông báo cho Học Sinh, Phụ Huynh và Nhân
Viên:
Nếu quí vị thấy rằng quí vị hoặc con em đang bị nhân
viên nhà trường ngược đãi do chủng tộc, màu da, tôn
giáo, giới tính, tuổi tác, xuất xứ, hoặc khuyết tật, quí vị
có thể gửi đơn khiếu nại. Vui lòng báo cho bất cứ nhân
viên nhà trường nào mà quí vị tin tưởng biết khiếu nại
của mình về cung cách quí vị hoặc con em bị đối xử và
lý do. Quí vị cũng có thể liên lạc Cán bộ phụ trách việc
tuân thủ luật công lý (Equity Compliance Officer)/ Điều
Phối Viên Title IX của Sở nhờ giúp đỡ bằng cách gọi
điện thoại hay gửi thư đến:
Equity Compliance Officer/Title IX
Coordinator
Division of Human Resources
Gwinnett County Public Schools
437 Old Peachtree Road, NW
Suwanee, GA 30024-2978
Phone: 678-301-6811
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Khiếu Nại và Phàn Nàn của Học Sinh
Sở Giáo Dục Quận Gwinnett cam kết việc cung cấp
một môi trường không có việc quấy rối tính dục và mọi
hình thức quấy rối và phân biệt đối xử dựa trên chủng
tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, xuất xứ, hoặc
khuyết tật. Nếu một học sinh thấy rằng em đang bị
ngược đãi do chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, xuất
xứ, hoặc khuyết tật, học sinh có thể sử dụng trình tự ba
bước nêu ra trong qui định P.JCE được tóm tắt bên
dưới:
Bước I: Nếu một học sinh có khiếu nại về việc phân
biệt đối xử hoặc đối xử bất bình đẳng, em có thể báo
cáo việc này lên hiệu trưởng, điều phối viên Title IX của
nhà trường, giáo viên, tư vấn viên hoặc thành viên ban
giám hiệu khác. Nếu học sinh không thỏa mãn với việc
khiếu nại đã được trình bày với một thành viên của cán
bộ công nhân viên nhà trường và vụ việc đã không
được giải quyết rốt ráo, học sinh hoặc phụ huynh có thể
yêu cầu một buổi họp với hiệu trưởng, sau đó hiệu
trưởng sẽ thông báo với phụ huynh bằng văn bản quyết
định của mình đối với vấn đề khiếu nại.
Bước II: Nếu sau khi họp với hiệu trưởng, học sinh
vẫn không thỏa mãn với quyết định của hiệu trưởng,
đơn khiếu nại có thể gửi đến thành viên của Nhóm Lãnh
Đạo Khu Vực (Area Leadership Team) của nhà trường
trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được
quyết định của hiệu trưởng. Đơn khiếu nại phải nêu ra lý
do cụ thể của việc xem xét lại, nêu rõ lý do của việc
không thỏa mãn với quyết định của hiệu trưởng, và chỉ
giới hạn trong vấn đề đang được xem xét lại.
Bước III: Để được hổ trợ trong tiến trình khiếu nại hay
phàn nàn của học sinh, quí vị có thể liên lạc Cán bộ phụ
trách việc tuân thủ luật công lý của học khu Equity
Compliance Officer/Title IX Coordinator
( Human Resources), Gwinnett County Public Schools,
437 Old Peachtree Road NW, Suwanee, Georgia,
30024-2978, hoặc quí vị có thể liên lạc số (678) 3016811.
* Sự trả đũa cho việc nộp đơn khiếu nại ở bất cứ mức
độ nào cũng đều bị nghiêm cấm triệt để.
Những Người Nào Khác Hơn Các Học Sinh Đã
Có Hành Vi Sỉ Nhục Hay Quấy Rối Nhân Viên
Nhà Trường Trước Sự Hiện Diện Của Các Học
Sinh Có Thể Bị Yêu Cầu Rời Khỏi Khu Vực Nhà
Trường.
Bất cứ phụ huynh, người giám hộ, hoặc người nào
khác hơn học sinh tại một trường công lập nào đó,
người đã được thông báo về sự hiện diện của các trẻ
em nhỏ tuổi, mà vẫn tiếp tục trách mắng, sỉ nhục,
hoặc quấy rối bất cứ giáo viên, ban giám hiệu, nhân
viên lái xe buýt của trường công lập trước sự hiện
diện và nghe của học sinh khi đang ở tại bất cứ
trường công lập nào hay trên xe buýt của trường, có
khả năng bị bất cứ nhân viên của nhà trường nào bên
trên được chỉ định yêu cầu rời khỏi khu vực nhà
trường hay xe buýt của trường, và nếu không thi
hành, người đó có thể bị buộc tội có hành vi vi phạm ở
mức độ nhẹ, và nếu bị kết án, người đó có thể bị xử
phạt hành chánh không vượt quá $500.00 (O.C.G.A.
20-2-1182).
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Trường Học Đóng Cửa Do Điều Kiện
Thời Tiết Xấu

Nếu thời tiết xấu làm trường phải đóng cửa hoặc bãi
trường sớm, các thông cáo sẽ được phát sóng trên
GCPS TV, hoặc trang web của hệ thống nhà trường
(www.gwinnett.k12.ga.us), trên Twitter và Facebook và
trên các đài truyền hình, truyền thanh của khu vực
metro-Atlanta. Việc đóng cửa trường học do Giám Đốc
Sở, không phải do các trường ở địa phương, quyết định.
Giả thiết cơ bản rằng nhà trường mở cửa hoặc sẽ vẫn
mở cửa trừ khi có thông cáo đặc biệt nào khác. Thông
cáo đóng cửa trường nguyên ngày thường phát sóng
vào lúc 6 giờ sáng.

Tìm Các Trường Công Lập Quận Gwinnett trên
Facebook

Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại GwinnettSchools

Hạ Tầng Cơ Sở cho Người Khuyết
Tật/Tàn Tật
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett mong
muốn đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh và gia đình.
Nếu bất cứ thành viên nào của gia đình cần sự hổ trợ
hoặc có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến những vấn
đề về khuyết tật trong di chuyển hoặc những vấn đề về
hạ tầng cơ sở cho người tàn tật, vui lòng liên hệ với hiệu
trưởng của trường.

Mục 504 của Điều Luật về Phục Hồi
Chức Năng (Rehabilitation Act) của
Năm 1973
Mục 504 của Điều Luật về Phục Hồi Chức Năng của
năm 1973 là một chỉ thị cho tất cả cá nhân, doanh
nghiệp hoặc cơ quan chính phủ nhận ngân sách liên
bang phải loại trừ việc phân biệt đối xử đối với người tàn
tật. Mục 504 đặc biệt xác định:
Không có người tàn tật đủ năng lực nào, vì lý do tàn
tật, sẽ bị loại ra khỏi, bị từ khước lợi ích hoặc bị phân
biệt đối xử trong bất cứ chương trình hoặc hoạt động
nào nhận được sự hổ trợ về tài chánh của liên bang.
Trong Mục 504, một cá nhân có khuyết tật (tàn tật) là
bất cứ ai có khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất mà các
khuyết tật này giới hạn một cách đáng kể một hay nhiều
các hoạt động quan trọng trong cuộc sống của người
đó, chẳng hạn như chăm sóc bản thân; thực hiện những
công việc bằng tay; đi; nhìn; nghe; nói; thở; học tập và
làm việc; ăn; ngủ; đứng; nâng; cuối xuống; đọc; tập
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trung; suy nghĩ; trao đổi; và các chức năng cơ thể chủ
chốt (ví dụ như hệ thống miễn dịch, sự phát triển của tế
bào, tiêu hóa, bài tiết, hay chức năng bàng quang).
Thuật ngữ “giới hạn một cách đáng kể” có nghĩa là một
người không thể thực hiện các hoạt động quan trọng
trong cuộc sống hay chức năng cơ thể chủ chốt mà một
người lành lặn có thể thực hiện, hoặc một người bị giới
hạn hơn trong việc thực hiện các hoạt động quan trọng
trong cuộc sống so với người không tàn tật.
Chính sách của GCPS là tuân thủ theo các qui định
trong Mục 504 của Điều Luật về Phục Hồi Chức Năng của
năm 1973 nhằm cung cấp một nền giáo dục công miễn
phí và phù hợp cho học sinh có khuyết tật, những em đủ
điều kiện theo luật định. Không có học sinh nào hay cá
nhân đủ điều kiện nào bị loại khỏi việc tham dự, bị từ
khước lợi ích hoặc bị phân biệt đối xử trong bất cứ
chương trình hoặc hoạt động nào trên căn bản khuyết tật.
GCPS có trách nhiệm cụ thể, căn cứ theo Mục 504,
bao gồm yêu cầu xác định và đánh giá học sinh có
khuyết tật. Bất cứ học sinh nào hay cá nhân có khuyết
tật nào đủ điều kiện nhận hổ trợ theo qui định của Phần
504 sẽ được nhận những tiện ích phù hợp để có được
cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận chương trình, dịch
vụ và cơ sở vật chất trong lãnh vực giáo dục.
Nếu một phụ huynh, người giám hộ, hay học sinh
trưởng thành có thắc mắc về các quyền của phụ huynh
hay học sinh dựa trên Mục 504, liên hệ đại diện phụ
trách Mục 504 được chỉ định của học khu, tại số (678)
301-7104.

Đạo Luật Thượng Viện 10 về Học
Bổng Dành Cho Các Nhu Cầu Đặc
Biệt của Georgia
Phụ huynh của học sinh nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt
có khả năng chọn trường tư thục hoặc công lập. Căn cứ
theo đạo luật tiểu bang do Cơ Quan Lập Pháp Georgia
thông qua năm 2007, phụ huynh của học sinh đủ điều
kiện, mà học sinh này đang nhận dịch vụ giáo dục đặc
biệt, có thể yêu cầu chuyển em sang một trường công
lập hay tư thục khác tại Georgia nếu như em có bản
Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) và em đã theo
học trọn năm tại một trường công lập Georgia và đáp
ứng các yêu cầu luật định khác căn cứ theo O.C.G.A. §
20-2-2114. Chương trình học bổng không áp dụng cho
học sinh hiện đang theo học chương trình mầm non
hoặc năm mẫu giáo đầu tiên. Chương trình Học bổng
dành cho các nhu cầu đặc biệt có khả năng áp dụng tại:
• các trường tư thục,
• các trường công lập trong cùng một khu học chánh, và
• các trường công lập ở khu học chánh khác.
Khu học chánh xem xét yêu cầu chuyển trường từ một
học khu khác đến các trường trong học khu có thẩm
quyền nhận hoặc từ chối yêu cầu chuyển trường công
lập. Học khu xem xét yêu cầu chuyển trường có thể từ
chối yêu cầu cho dù có khả năng và chương trình trong
học khu đáp ứng bản IEP của học sinh. Nếu yêu cầu
được duyệt, học khu có thể tính phí tổn giáo dục dành
cho học sinh đối với phụ huynh/người giám hộ trong
năm học chuyển trường đầu tiên.
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Để biết thêm thông tin về học bổng học tại các trường tư
thục và tiến trình nộp hồ sơ, vui lòng vào trang web của
Sở Giáo Dục Tiểu bang Georgia
Để biết thêm thông tin bổ sung về việc chuyển trường
công lập cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt, vui lòng
liên hệ Văn Phòng Phụ Trách Giáo Dục Đặc Biệt GCPS
(Special Education Department) tại số 678-301-7110
hay số 678-301-7107.

Tìm Kiếm Trẻ Em (Child Find)
Các Trường Gwinnett có trách nhiệm cố gắng định vị
tất cả trẻ em được tin là có khuyết tật, bao gồm trẻ sơ
sinh cho đến trẻ 3 tuổi (do Babies Can’t Wait phục vụ),
các trẻ lứa tuổi mầm non 3–5 tuổi mà chưa được phục
vụ; trẻ em có khuyết tật đang theo học tại trường tư thục
Quận Gwinnett, hay đang được dạy dỗ tại gia (homeschooled); trẻ em đang học tại Các Trường Công Lập
Quận Gwinnett đang cần các dịch vụ; trẻ em vô gia cư
hoặc di dân có khuyết tật; và bất cứ trẻ nào khác được
tin là có khuyết tật đang ngụ cư tại Quận Gwinnett. Sau
khi định vị một trẻ như vậy, quận sẽ tiến hành thẩm định,
miễn phí đối với phụ huynh, trẻ bị nghi là có khuyết tật
và tổ chức một buổi họp có mặt phụ huynh để xác định
tư cách hợp lệ của trẻ để được nhận các dịch vụ giáo
dục chiếu theo Điều Luật Giáo Dục Dành Cho Cá Nhân
Có Khuyết Tật, Mục 504 của Điều Luật về Phục Hồi
Chức Năng Năm 1973, Điều Luật Người Mỹ Bị Khuyết
Tật và Qui Định của Georgia về Giáo Dục Đặc Biệt. Nếu
quí vị có con, hay biết về một trẻ nào đó được tin là bị
khuyết tật và có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo
dục chiếu theo một trong các Đạo Luật nêu trên, vui lòng
liên hệ văn phòng Paula Everett-Truppi, Giám Đốc Điều
Hành Phòng Giáo Dục Đặc Biệt và Các Dịch Vụ Tâm Lý,
tại số 678-301-7110.

Các Kế Hoạch Giao Thông
Mỗi trường công lập Quận Gwinnett có bản kế hoạch
giao thông tại trường. Chúng tôi yêu cầu quí vị làm quen
với bản kế hoạch của nhà trường quí vị, tuân theo các
kiểu mẫu giao thông được đề nghị để giúp đảm bảo sự
an toàn cho học sinh, nhân viên và khách tham quan
nhà trường. Nếu quí vị không biết về bản kế hoạch giao
thông của nhà trường, hỏi thăm ban giám hiệu để biết
thêm thông tin.
Xin vui lòng quan sát các làn đường dành cho xe cứu
hỏa tại mỗi trường thuộc Quận Gwinnett. Chúng tôi yêu
cầu quí vị giúp chúng tôi đảm bảo sự an toàn của nhà
trường bằng cách giữ các khu vực này luôn trong tình
trạng trống trãi. Các xe cộ đậu trên các làn đường dành
cho xe cứu hỏa có thể bị thẻ phạt hay câu xe.
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Điều Luật về Các Quyền Lợi Giáo Dục
Dành Cho Gia Đình và Sự Riêng Tư
(FERPA)
Phụ huynh có những quyền lợi nhất định về các hồ sơ
giáo dục của học sinh căn cứ theo Điều Luật Về Các
Quyền Lợi Giáo Dục Dành Cho Gia Đình Và Sự Riêng
Tư (FERPA). Những quyền này được chuyển qua cho
các học sinh khi các em trở nên “Học Sinh Đủ Tư Cách
Hợp Lệ” khi em đạt đến độ tuổi 18 hoặc theo học ở cấp
cao hơn cấp trung học phổ thông. Những quyền của
Phụ Huynh và/hoặc Học Sinh Đủ Tư Cách Hợp Lệ được
tóm tắt như sau:
• Quyền kiểm tra và xem xét các hồ sơ giáo dục của
học sinh do nhà trường cất giữ. Phụ huynh hay Học
Sinh Đủ Tư Cách Hợp Lệ mong muốn kiểm tra và
xem xét các hồ sơ giáo dục của học sinh phải nộp
một yêu cầu bằng văn bản cho Hiệu Trưởng nhà
trường học sinh theo học hay đã học vừa qua.
• Cơ hội tìm kiếm sự hiệu chỉnh các hồ sơ giáo dục bị
cho là không chính xác, đánh lạc hướng, hoặc vi
phạm các quyền riêng tư của học sinh. Trong
trường hợp phụ huynh/người giám hộ mong muốn
chất vấn hồ sơ giáo dục của học sinh. Trong trường
hợp phụ huynh/người giám hộ mong muốn chất vấn
hồ sơ giáo dục của học sinh, phụ huynh/người giám
hộ có thể xem qua Chính Sách JR trên trang web
của học khu. Phụ huynh/người giám hộ cũng có thể
yêu cầu một buổi điều trần hay bản sao của các
trình tự thủ tục tiến hành buổi điều trần bằng cách
liên hệ Giám Đốc Điều Hành Phụ Trách Hành
Chánh và Chính Sách tại số 678-301-6005.
• Quyền được thông báo về các thông tin mà nhà
trường đã chỉ định như là các niên giám thông tin và
khoảng thời gian hợp lý, sau khi nhận được thông
báo như vậy, để thông báo với nhà trường rằng
thông tin đã được chỉ định đó sẽ không được tiết lộ
mà không có sự đồng ý trước. Xem đề mục sau để
biết thông tin về tiết lộ niên giám thông tin.
• Quyền cho phép tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân
trong hồ sơ giáo dục của học sinh (những gì khác
với niên giám thông tin), ngoại trừ đến giới hạn
FERPA ủy quyền tiết lộ mà không cần sự đồng
thuận. Việc tiết lộ thông tin không bắt buộc phải có
sự đồng thuận của Phụ Huynh hoặc Học Sinh Đủ
Tư Cách Hợp Lệ bao gồm:
(A) các Cán Bộ Nhà Trường có những mối quan tâm
liên quan hợp pháp đến giáo dục. Cán bộ nhà
trường là bất cứ nhân viên nhà trường nào hay
bất cứ nhà thầu, tư vấn, tình nguyện viên, hay cá
nhân khác được chỉ định hay thuê ngoài thực hiện
các dịch vụ hay chức năng của hệ thống nhà
trường lẽ ra do nhân viên nhà trường đảm trách.
Mối quan tâm liên quan hợp pháp đến giáo dục là
một nhu cầu phát sinh ngoài vai trò của một cán
bộ nhà trường trong việc cung cấp các dịch vụ
giáo dục, bao gồm việc giảng dạy, thẩm định, liệu
pháp, vv, cho học sinh, hoặc vượt ra ngoài khả
năng hành chánh, giám sát, văn phòng, hay các
trách nhiệm khác do hệ thống nhà trường đề ra;
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(B) đến những hệ thống nhà trường khác mà học sinh
tìm kiếm hay có ý định nhập học khi mà việc tiết
lộ là nhằm mục đích liên quan đến việc nhập học
và chuyển trường của học sinh;
(C) các viên chức đặc biệt khác cho các mục đích
thẩm định kiểm tra;
(D) liên quan đến việc đăng ký xin hổ trợ tài chánh
của học sinh;
(E) các viên chức của tiểu bang và địa phương theo
luật của tiểu bang;
(F) các tổ chức tiến hành các bài nghiên cứu đại diện
nhà trường;
(G) các đơn vị được chứng thực;
(H) phụ huynh của một học sinh diện ăn theo
(dependent student) như xác định trong mục 152
của Internal Revemue Code (Luật Doanh Thu
Quốc Nội) của năm 1986 ;
(I) liên quan đến các bên thích hợp liên quan trong
trường hợp khẩn cấp nếu sự hiểu biết về thông
tin là cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an
toàn cho học sinh và các cá nhân khác; và
(J) tuân theo các yêu cầu tư pháp hoặc tuân theo bất
cứ các thông cáo luật định nào khi đơn vị giáo
dục cố gắng hết sức thông báo trước đến Phụ
Huynh hay Học Sinh Đủ Tư Cách Hợp Lệ việc
chấp hành này. Trong các trường hợp giới hạn,
yêu cầu hay trác tòa có khả năng bắt buộc Học
khu tiết lộ thông tin mà không thông báo đến Phụ
Huynh hay Học Sinh Đủ Tư Cách Hợp Lệ
• Phụ Huynh hay Học Sinh Đủ Tư Cách Hợp Lệ tin
rằng các quyền của mình chiếu theo FERPA có thể
bị vị phạm, có thể nộp đơn khiếu nại đến Văn Phòng
Khiếu Nại Chính Sách Gia Đình. Các khiếu nại phải
bao gồm các sự kiện vi phạm cụ thể đủ đưa đến
một nguyên do hợp lý để tin rằng việc vi phạm
FERPA đã xảy ra. Khiếu nại phải được gửi đến địa
chỉ như sau:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5920

Tiết Lộ Niên Giám Thông Tin
FERPA cho phép Khu Học Chánh tiết lộ thông tin
được chỉ định là Niên Giám Thông Tin mà không cần sự
đồng ý của Phụ Huynh hay Học Sinh Đủ Tư Cách Hợp
Lệ. Niên Giám Thông Tin là thông tin mà việc tiết lộ nó
thường không được xem là gây hại hoặc xâm phạm sự
riêng tư. Trong các mục đích mà việc ngoại lệ của Niên
Giám Thông Tin phát sinh là việc tiết lộ thông tin học
sinh trong các chương trình thể thao và hoạt động ngoại
khóa, kỷ yếu, danh sách vinh danh và các danh sách
những người được ghi nhận khác, các chương trình tốt
nghiệp, vv.
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett đã chỉ định các
thông tin nêu sau là “Niên Giám Thông Tin”: tên, địa chỉ,
số điện thoại, ngày tháng năm sanh, địa chỉ thư điện tử,
hình ảnh, thu âm, video, cấp lớp, các năm theo học, sự
tham gia vào các hoạt động và môn thể thao được chính
thức nhìn nhận, trọng lượng và chiều cao của các thành
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viên trong các đội thể thao, và huy chương và các phần
thưởng đã nhận. Trừ phi Phụ Huynh hay Học Sinh Đủ
Tư Cách Hợp Lệ quyết định không tiết lộ “Niên Giám
Thông Tin”, thông tin được chỉ định là Niên Giám Thông
Tin nói trên có thể được tiết lộ cho cơ quan chức năng
phù hợp do học khu xác định, bao gồm nhưng không
giới hạn PTA, các trường đại học, và các nhà tuyển
dụng của quân đội. Quí vị có quyền từ chối cho phép
“Niên Giám Thông Tin” được tiết lộ. Nếu quí vị quyết
định không tiết lộ Niên Giám Thông Tin, quí vị phải thông
báo với hiệu trưởng nhà trường mà học sinh theo học
bằng văn bản vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyển sổ
tay này. Văn bản thông báo phải: (1) bao gồm tên học
sinh; (2) bao gồm lời xác nhận rằng phụ huynh/người
giám hộ hay học sinh đủ tư cách hợp lệ quyết định
không tiết lộ Niên Giám Thông Tin chiếu theo FERPA; và
(3) được phụ huynh,người giám hộ hay học sinh đủ tư
cách hợp lệ ký tên và ghi ngày tháng.
*Vui lòng nhận biết rằng văn bản thông báo của quí vị
sẽ có hiệu lực chỉ trong niên học hiện hành và phải được
điền đơn lại hàng năm nếu quí vị mong muốn tiếp tục
không tiết lộ thông tin niên giám.

Phát Hành Trên Phương Tiện Truyền
Thông Đại Chúng
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett sử dụng hay
phát hành hình chụp, bản thu âm, và/hoặc video được
chụp, thu ghi lại tại các cơ sở hay trong các sự kiện
nhằm mục đích giáo dục, giảng dạy hay xét lên lớp do
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett xác định sử dụng
trên phương tiện truyền thanh và dưới hình thức truyền
thông đại chúng hiện có hay được tạo ra trong tương lai.
Các hình chụp hay bản thu âm, ghi hình này thường bao
gồm sự mô tả học sinh và/hoặc phụ huynh trong các
chương trình và hoạt động của nhà trường. Bất cứ hình
chụp, bản thu âm, và/hoặc video trở thành tài sản của
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett và có khả năng
được Các Trường Công Lập Quận Gwinnett hay người
khác sử dụng với sự đồng ý của Các Trường Công Lập
Quận Gwinnett và/hoặc người đại diện. Với tư cách là
phụ huynh của học sinh hay học sinh đủ tư cách hợp lệ
(18 tuổi hay lớn hơn), quí vị có thể từ chối chấp thuận
cho Các Trường Công Lập Quận Gwinnett sử dụng hình
chụp, bản thu âm, và/hoặc video về quí vị và/hoặc con
của quí vị. Đề từ chối chấp thuận việc tiết lộ hình chụp,
bản thu âm, và/hoặc video về quí vị và/hoặc con của quí
vị, phụ huynh học sinh hay học sinh đủ tư cách hợp lệ
phải thông báo bằng văn bản đến hiệu trưởng trường
học sinh theo học trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận
quyển sổ tay này. Văn bản thông báo phải: (1) bao gồm
tên học sinh; (2) bao gồm lời xác nhận rằng phụ
huynh/người giám hộ hay học sinh đủ tư cách hợp lệ
quyết định không phát hành hình chụp, bản thu âm,
và/hoặc video về học sinh; và (3) được phụ huynh,người
giám hộ hay học sinh đủ tư cách hợp lệ ký tên và ghi
ngày tháng. Vui lòng nhận biết rằng văn bản thông báo
của quí vị sẽ có hiệu lực chỉ trong niên học hiện hành và
phải được điền đơn lại hàng năm nếu quí vị mong muốn
tiếp tục không tiết lộ hình chụp, bản thu âm, ghi hình.
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Sau cùng, vui lòng nhận biết rằng Các Trường Công Lập
Quận Gwinnett sẽ không chịu trách nhiệm, và không thể
quản lý việc hình chụp, bản thu âm, hay video được
chụp hay ghi lại bởi các cá nhân không là nhân viên của
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett, chi nhánh trực
thuộc hay nhà thầu. Vui lòng liên hệ với phòng hành
chánh hay nhóm phụ trách công nghệ của trường nếu
quí vị còn thắc mắc thêm về chủ đề này.

Sự Riêng Tư: Phụ Huynh và Sự Bảo
Vệ Bản Sửa Đổi các Quyền của Học
Sinh (PPRA)
Bản Sửa Đổi Sự Bảo Vệ Các Quyền Của Học Sinh
trao cho Phụ Huynh và Học Sinh Đủ Tư Cách Hợp Lệ
các quyền và sự bảo vệ liên quan đến các tài liệu giảng
dạy được sử dụng trong các chương trình giáo dục, các
phiếu thăm dò dành cho học sinh, và việc tiến hành các
kiểm tra thể chất nhất định. Các quyền và sự bảo vệ
được thiết lập căn cứ theo PPRA bao gồm:
• Các tài liệu giảng dạy. Phụ Huynh và Học Sinh Đủ
Tư Cách Hợp Lệ có quyền kiểm tra bất cứ tài liệu
giảng dạy nào được sử dụng như là một phần của
chương trình giáo dục dành cho học sinh; và
• Các Phiếu Thăm Dò. Phụ Huynh và Học Sinh Đủ
Tư Cách Hợp Lệ có quyền kiểm tra bất cứ phiếu
thăm dò bào do bên thứ ba làm ra, trước khi thực
hiện hay phân phối phiếu thăm dò và quyền quyết
định cho học sinh không tham gia vào bất cứ cuộc
thăm dò nào. Thêm vào đó, trước khi học sinh có
thể bị bắt buộc tham dự phiếu thăm dò bộc lộ
“Thông Tin Được Bảo Vệ,” bắt buộc phải có sự đồng
ý bằng văn bản của Phụ Huynh hay sự đồng ý của
Học Sinh Đủ Tư Cách Hợp Lệ. Sau cùng, học sinh
vị thành niên có thể không tình nguyện tham gia
cuộc thăm dò bộc lộ “Thông Tin Được Bảo Vệ,” mà
không cung cấp trước cho Phụ Huynh thông báo
bằng văn bản việc thực hiện cuộc thăm dò và cơ hội
quyết định không tham gia vào cuộc thăm dò.
“Thông Tin Được Bảo Vệ,” là thông tin trong các
hạng mục nêu sau:
1.
2
3.
4.
5.

6.

7.

Sự hội nhập chính trị hay niềm tin chính trị của
học sinh hay phụ huynh học sinh,
Các vấn đề về tâm thần và tâm lý của học sinh
và gia đình học sinh;
Hành vi và thái độ về tính dục;
Hành vi bất hợp pháp, phản xả hội, tự phân biệt
hoặc hạ mình;
Những đánh giá có tính phê phán của những cá
nhân khác mà người nhận đánh giá có mối quan
hệ gia đình gần gũi với các cá nhân đó;
Những mối quan hệ đặc quyền được nhìn nhận
về mặt pháp lý hay những mối quan hệ tương
tự, chẳng hạn như những mối quan hệ như thế
với luật sư, bác sĩ, và mục sư;
Thu nhập (khác với khoản thu nhập bắt buộc
theo luật nhằm xác định tư cách hợp lệ để tham
gia vào một chương trình hoặc để nhận sự hổ
trợ tài chánh theo chương trình đó); hay
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8. Thực hành, hội nhập, hay các niềm tin tôn giáo
của học sinh hoặc phụ huynh.
• Khám Tổng Quát: Phụ huynh có quyền biết về bất
cứ việc khám tổng quát nào không mang tính khẩn
cấp, xâm lấn hay việc khám sơ bộ là điều kiện bắt
buộc của việc hiện diện, do nhà trường hay cơ quan
đại diện nhà trường thực hiện, và không cần thiết
nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn tức thời của
học sinh, ngoại trừ việc khám thính giác, thị giác hay
chứng vẹo cột sống, hay bất cứ việc khám tổng quát
hay sơ bộ nào do Luật Tiểu Bang cho phép hay bắt
buộc.
Phụ Huynh hay Học Sinh Đủ Tư Cách Hợp Lệ có thể
liên hệ Giám Đốc Điều Hành Phụ Trách Hành Chánh và
Chính Sách tại số 678-301-6005 để lấy bản Các Chính
Sách và Thủ Tục của Các Trường Công Lập Quận
Gwinnett được phát triển căn cứ theo PPRA.
Phụ Huynh hay Học Sinh Đủ Tư Cách Hợp Lệ nếu tin
rằng các quyền của mình căn cứ theo PPRA có thể bị vi
phạm có thể gửi đơn khiếu nại đến Family Policy
Compliance Office (Văn Phòng Phụ Trách Việc Tuân
Thủ Chính Sách về Gia Đình). Các khiếu nại phải bao
gồm các sự kiện về vi phạm cụ thể, đưa ra các căn cứ
hợp lý để tin rằng việc vi phạm PPRA đã xảy ra.

Trẻ Em Và Thiếu Niên Vô Gia Cư
Điều luật Giáo Dục Dành Cho Trẻ em và Thanh Thiếu
Niên Vô Gia Cư McKinney-Vento bảo đảm các quyền lợi
liên quan đến giáo dục và sự bảo vệ đối với trẻ em và
thanh thiếu niên vô gia cư. Điều luật xác định bất cứ học
sinh nào thiếu một chỗ ngụ cư ban đêm ổn định, bình
thường và thích hợp là trẻ vô gia cư. Điều luật cung cấp
sự bảo vệ về phương diện pháp lý cho các trẻ em và
thiếu niên trong hoàn cảnh vô gia cư có thể ngay lập tức
đăng ký nhập học, đi học và học tốt trong trường và các
chương trình mầm non đủ điều kiện. Điều luật còn cung
cấp các qui định về sự bảo quản và chuyển hồ sơ học
sinh, việc vận chuyển căn cứ theo trường chủ quản, và
các biện pháp giải quyết tranh chấp dành cho học sinh
vô gia cư. Căn cứ theo điều luật này, Các Trường Công
Lập Quận Gwinnett cung cấp cho các trẻ em và thanh
thiếu niên vô gia cư cơ hội đồng đều như các trẻ em
khác trong việc tiếp cận cùng một nền giáo dục công
thích hợp và miễn phí, bao gồm các dịch vụ khả sánh,
chẳng hạn như dịch vụ hổ trợ Title I, giáo dục đặc biệt,
đào tạo học sinh giỏi, học sinh đang học thêm tiếng Anh
ELL, dạy nghề/kỷ thuật, và giáo dục công khối mầm non,
như các dịch vụ cung cấp cho các học sinh không thuộc
diện vô gia cư. Trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư sẽ
tiếp cận các dịch vụ cần thiết để hổ trợ các thành tựu
học tập khi các em học tập để đáp ứng cùng một chuẩn
mực học tập đầy thử thách dành cho tất cả các học sinh.
Vui lòng liên hệ Văn Phòng phụ trách Sức Khỏe và các
Dịch Vụ Xã Hội (Office of Health and Social Services) tại
số (678) 301-7270 để biết thêm thông tin chi tiết.
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Điều Lệ Đạo Đức Tác Phong Học Sinh
Chính Sách Kỷ Luật
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett (“GCPS” hay
“Khu Học chánh”) cam kết tạo nên một môi trường an
toàn, khả quan cho tất cả học sinh, nhân viên, phụ
huynh, cổ đông, và cộng tác viên ngoài cộng đồng.
GCPS sẽ cố gắng đảm bảo tất cả học sinh và nhân viên
được khích lệ tốt, nhận thức trọn vẹn về tiềm năng của
mình và tận tụy theo đuổi chuẩn mực về kiến thức, kỷ
năng và hành vi học đường. GCPS tin tưởng rằng tất cả
học sinh có thể phát triển tốt trong môi trường học tập
an toàn. Khu học chánh sử dụng một loạt các hoạt động
nhằm ghi nhận, ca tụng và tưởng thưởng hành vi tích
cực ở mức độ trong lớp học, toàn trường hay cấp khu
học chánh.
Thêm vào bản Điều Lệ Đạo Đức Tác Phong Học Sinh
(“Điều Lệ”), GCPS có nhiều chính sách khác nhau qui
định mặt đạo đức tác phong trong Khu học chánh. Bản
sao của các chính sách đó có thể có tại
www.gwinnett.k12.ga.us (nhấn vào đường dẫn đến địa
chỉ Sở Giáo Dục) hoặc Văn Phòng Tổng Giám Đốc Điều
Hành Hành Chánh tại số 678-301-6005.

Mục Đích Của Bản Điều Lệ
GCPS đã thực hiện bản Điều Lệ này nhằm hổ trợ việc
tạo nên một môi trường học tập an toàn cho tất cả thành
viên của trường. Mục đích của bản Điều Lệ này là nhằm
khẳng định rõ ràng các chuẩn mực đạo đức chấp nhận
được dành cho học sinh. Bản Điều Lệ cũng giải thích
các hệ lụy của việc không tuân thủ các chuẩn mực đạo
đức này. Bản Điều Lệ thiết lập một chính sách nghiêm
khắc dành cho các hành vi gây nguy hại cho sự an toàn
của nhà trường và/hoặc gây rối loạn cho việc học của
những học sinh khác. GCPS không cho phép sử dụng
nhục hình.
Bản Điều Lệ cũng nêu ra những trình tự thủ tục kỷ luật
dành cho những học sinh vi phạm bản Điều Lệ. Bản
Điều Lệ này không là một bản hợp đồng giữa Khu học
chánh và học sinh, và có thể được hiệu đính bất cứ lúc
nào. Đây là nơi GCPS giải thích những chính sách nhất
định áp dụng cho học sinh.

Phạm Vi Của Bản Điều Lệ
Mọi người có quyền có môt môi trường an toàn, an
ninh và trật tự để học tập và làm việc. Các qui định và
điều lệ trong Bản Điều Lệ này được thiết kế nhắm đến
mục tiêu đó và có hiệu lực trong những thời gian và địa
điểm sau:
a. Trong phạm vi nhà trường bất cứ lúc nào;
b. Ở ngoài phạm vi nhà trường, tại trạm xe buýt,
trên xe buýt, trong các hoạt động, chương trình,
hoặc sự kiện của nhà trường;
c. Trong trường hợp cả nghi phạm hay người bị cho
là nạn nhân đang trên đường đến và/hoặc trở về từ
trường; hay đến hoặc trở về từ các hoạt động,
chương trình, hoặc sự kiện của nhà trường;
d. Ở ngoài phạm vi nhà trường, khi hành vi của học
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sinh (1) có thể dẫn đến việc học sinh bị buộc tội
nghiêm trọng về mặt hình sự hay dẫn đến hành vi
phạm tội nghiêm trọng về mặt hình sự nếu do người
lớn thực hiện(2) làm cho việc học sinh tiếp tục hiện
diện tại trường là mối nguy hiểm tiềm tàng cho người
hoặc tài sản của trường hoặc hành vi gây rối loạn
cho tiến trình giáo dục. (O.C.G.A. § 20-2-751.5 (c))
e. Ở ngoài phạm vi nhà trường, khi học sinh tham
gia hoặc hiện diện trong bất cứ hoạt động nào do
nhà trường tài trợ hoặc liên quan đến nhà trường
chẳng hạn như những chuyến khảo cứu, hội nghị
hoặc các sự kiện thể thao;hoặc nếu không, đang
trong sự quản lý hợp pháp của nhà trường;
f. Ở ngoài phạm vi nhà trường, khi hành vi vi phạm
nhằm vào học sinh, hoặc nhân viên nhà trường,
hoặc liên quan đến chi nhánh nhà trường của các
nạn nhân, hoặc những hành vi vi phạm ở ngoài
phạm vi nhà trường ảnh hưởng trực tiếp đến sự an
toàn, bình ổn của cộng đồng, hoặc hoạt động cơ
bản, chức năng của nhà trường; và
g. Ở ngoài phạm vi nhà trường và khi một học sinh rời
trường không có phép của nhân viên nhà trường
(AWOL), hoặc bất cứ khi nào Điều 10 được áp dụng.
Các qui định của Bản Điều Lệ sau đây sẽ không được
áp dụng:
h. Các bài diễn văn của học sinh diễn ra ra bên
ngoài trường nếu bài diễn văn này diễn ra tại một sự
kiện không do nhà trường tài trợ và không gây ra
hoặc khó có khả năng gây ra sự rối loạn thiết yếu và
đáng kể cho nhà trường hoặc hoạt động của nhà
trường.

Tuyên Bố Về Cơ Hội Bình Đẳng
Khu học chánh tuân thủ tất cả luật địa phương, tiểu
bang và liên bang, và cung cấp một cơ hội bình đẳng
cho tất cả học sinh. GCPS nghiêm cấm sự đối xử phân
biệt trong việc nhập học, chấm điểm, kỷ luật và bất cứ
hoạt động nào khác dựa trên chủng tộc, tín ngưỡng,
màu da, xuất xứ, tôn giáo, tổ tiên, tuổi tác, tình trạng hôn
nhân, khuynh hướng tính dục (đã biết hoặc cảm nhận),
thể hiện sự xác định giới tính (đã biết hoặc cảm nhận),
giới tính, khuyết tật, quốc tịch hoặc tư cách công dân.
Tất cả quyết định của GCPS không liên quan đến bất cứ
hạng mục nào liệt kê bên trên (HOẶC TRANG TRƯỚC
HOẶC TRÊN TRANG NÀY, TÙY CHỔ).

Hành Vi Vi Phạm Của Học Sinh
Những qui định trong bản Điều Lệ này được viết ra
nhằm thông báo với học sinh (cấp Mẫu giáo -12) về các
kiểu mẫu hành vi không thể chấp nhận; tuy nhiên, sẽ
không có qui định đặc thù về mỗi biến thiên của những
hành vi bị nghiêm cấm. Do đó, học sinh nếu có hành vi
vi phạm, mà hành vi đó hiển nhiên không thích hợp, sẽ
bị kỷ luật. Một qui định đặc thù không cần thiết phải có
cho mỗi biến thể của mỗi hành vi ảnh hưởng trực tiếp
đến hoạt động cơ bản của nhà trường.
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Căn Cứ Tham Khảo Từ Bản Chú Giải Bộ
Luật Chính Thức Của Tiểu Bang Georgia
Các căn cứ tham khảo liên quan đến Title 16 của Bộ
Bản Chú Giải Bộ Luật Chính Thức của Tiểu Bang
Georgia (O.C.G.A) được nêu trong bản Điều Lệ về Đạo
Đức Tác Phong của Học Sinh không bắt buộc rằng các
yếu tố của điều luật hình sự đặc thù được tham khảo
phải được chứng minh ra khỏi phạm vi của một sự nghi
ngờ hợp lý trước khi nhà trường xử phạt các hành vi vi
phạm. Hơn thế, các điều luật tham khảo này cũng không
nêu ra bất cứ yêu cầu bổ sung nào có tính cô động
trước khi nhà trường áp dụng kỷ luật đối với học sinh khi
các em vi phạm bản điều lệ này.
Khi một qui định của nhà trường bị vi phạm mà vi phạm
đó cũng có thể là vi phạm pháp luật, nhà trường có thể
thông báo với Nhân viên phụ trách an ninh của nhà
trường (SRO), người sẽ xét xem vụ việc có thể dẫn đến
những cáo trạng về mặt tội phạm hoặc cần thông báo
cho Luật sư của Khu học chánh. Các qui định bắt buộc
phải thông báo cho SRO được đánh dấu hoa thị (*).

Qui Định về Trang Phục Học Sinh
Học sinh bắt buộc phải phục trang thích hợp khi đi
học. Mỗi trường học tại địa phương sẽ thiết lập và công
bố qui định về trang phục của riêng nhà trường. Thêm
vào các yêu cầu do nhà trường địa phương đặt ra, các
trang phục bị nghiêm cấm bao gồm bất cứ trang phục
nào mô tả, phát động, hay quảng cáo cho băng nhóm,
hoạt động bất hợp pháp, thuốc bất hợp pháp, thức uống
có cồn hay thuốc lá, các quy chiếu mang tính tính dục,
các từ ngữ xúc hay thiết kế xúc phạm, và trang phục
khác gây mất trật tự cho môi trường học tập.

Các Thiết Bị Liên Lạc Điện Tử
Sở Giáo Dục Quận Gwinnett (BOE) cho phép học sinh
sở hữu các thiết bị thông tin liên lạc điện tử hạn chế và
trao cho Hiệu trưởng các trường thẩm quyền đặt ra các
điều lệ liên quan đến việc học sinh sở hữu hay sử dụng
các thiết bị này tại trường.

Quyền và Nghĩa Vụ
Quyền của Học Sinh
Học sinh có quyền đối với:
1. Theo đuổi sự nghiệp học tập thành công trong một
môi trường an toàn không bị xáo trộn;
2. Nhận được sự đối xử công bằng và vô tư mà không
có sự phân biệt đối xử trong mỗi phương diện của
hệ thống giáo dục;
3. Được đối xử tôn trong như là một cá thể; và
4. Được thông báo về quyền lợi, nghĩa vụ và các chính
sách kỷ luật.
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Nghĩa Vụ của Học Sinh
Tất cả học sinh chia sẻ việc quản lý và trách nhiệm tập
thể trong việc phát triển môi trường học tập an toàn
trong nhà trường. Học sinh có nghĩa vụ đối với:
1. Đi học đều đặn, đến trường đúng giờ, và mang theo
đồ dùng học tập;
2. Tôn trọng quyền cá nhân, dân quyền và quyền về tài
sản của người khác;
3. Ý chí nổ lực trong tiếp thu bài vỡ trên lớp và bài tập
về nhà;
4. Ăn mặc và phục trang thích hợp;
5. Hiểu biết và tuân thủ các qui định và điều lệ của nhà
trường;
6. Không sử dụng ngôn ngữ thiếu đứng đắn, tà dâm,
hoặc tục tĩu; và
7. Báo cáo những tai nạn hoặc hoạt động có khả
năng đe dọa hay gây xáo trộn trong trường.

Quyền của Phụ Huynh/Người Giám Hộ
Phụ Huynh có quyền:
1. Nhận bản báo cáo chính thức thường xuyên về sự
tiến bộ trong học tập của con em;
2. Nhận lời giải thích về cơ sở của bất kỳ điểm số nào
giáo viên cho con em;
3. Yêu cầu họp với giáo viên và/hoặc hiệu trưởng;
4. Nhận được báo cáo tức thì về việc hiện diện của
con em tại lớp hoặc ở trường;
5. Mang theo, hoặc yêu cầu khu học chánh cung cấp
thông dịch viên trong các buổi hợp hoặc điều trần kỷ
luật, khi phụ huynh hoặc học sinh không thông thạo
Tiếng Anh và phụ huynh hoặc học sinh yêu cầu một
thông dịch viên, hoặc khi nhà trường thấy rằng phụ
huynh hoặc học sinh không thông thạo Tiếng Anh
mà có thể làm mất cơ hội cho họ tham dự vào buổi
họp và phiên điều trần một cách có ý nghĩa; và
6. Kháng cáo những biện pháp kỷ luật đình chỉ học tập
10 ngày hoặc hơn.

Nghĩa Vụ của Phụ Huynh/Người Giám Hộ

Phụ Huynh/Người Giám Hộ có nghĩa vụ:
1. Đảm bảo con em trong lứa tuổi 6 và 16 đi học đều
đặn, đúng giờ, và ở tại trường trong suốt buổi học
theo qui định của Luật tiểu bang Georgia;
2. Đăng ký nhập học cho con em tại trường tư thục
nếu em bị trục xuất khỏi GCPS;
3. Trình bày với cán bộ nhà trường bất cứ mối quan
tâm nào một cách bình tĩnh và hợp lý;
4. Phối hợp với nhà trường trong việc học tập, kỷ luật,
hoặc các vấn đề có liên quan khác liên quan đến
con em;
5. Có kế hoạch về thời gian và địa điểm cho việc làm
bài tập về nhà và có sự giám sát cần thiết;
6. Nói chuyện với con em về các hoạt động của trường
và các hành vi được kỳ vọng;
7. Biết những điều lệ nêu ra trong bản Điều lệ này và
xem xét các điều lệ với con em; và
8. Đảm bảo việc con em được kiểm tra sức khỏe định
kỳ theo qui định của pháp luật.
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Quyền của Nạn Nhân trong Các Tội Phạm
Liên Quan đến Trường Học
Bất cứ người nào là nạn nhân của hành vi vi phạm
bản Điều Lệ Đạo Đức Tác Phong Học Sinh của học sinh
GCPS, sẽ được triệu tập để cung khai sự thật về vụ việc
có liên quan đến mình nếu buổi điều trần kỷ luật học
sinh được tổ chức. Hơn thế, bất cứ nạn nhân của tội
phạm do thành viên GCPS gây ra có quyền theo đuổi
cáo trạng phạm tội thông qua các cấp thẩm quyền thích
hợp.

Chú Giải Thuật Ngữ Kỷ Luật
AWOL: Là việc một học sinh vắng mặt và/ rời khỏi lớp,
trường, hoạt động hoặc sự kiện không phép.
Kế Hoạch Uốn Nắn Hành Vi: Một loạt các chiến lược
khắc phục hành vi đặt ra cho học sinh được xác định là
học sinh thường xuyên có vấn đề về mặt kỷ luật.
(O.C.G.A. § 20-2-765)
Kế Hoạch Khắc Phục Hành Vi (BIP): Một loạt các
chiến lược nhằm hổ trợ trẻ em trong chương trình giáo
dục đặc biệt có các hành vi không thích hợp trong lớp
học.
Hành vi côn đồ (Bullying): 1) Bất cứ hành vi chủ ý thực
hiện hay đe dọa gây thương tích cho người khác, kết
hợp với yếu tố đủ khả năng thực hiện việc đó; 2) bất cứ
sự cố ý phô bày vũ lực nhằm gây cho nạn nhân lý do để
sợ hãi hoặc sự lo lắng về sự tổn hại thể chất có thể xảy
ra lập tức; hoặc 3) bất cứ hành vi có chủ ý dưới hình
thức viết, lời nói, hành động, mà một người bình thường
có thể cảm nhận như là hành vi cố tình hăm dọa, quấy
rối, đe dọa mà a) gây nên sự tổn hại thể chất một cách
đáng kể; b) gây trở ngại một cách đáng kể cho việc học
tập của học sinh; c) quá nghiêm trọng, dai dẳng và tỏa
khắp đến mức gây ra một môi trường học đường đáng
sợ/đầy tính đe dọa; hay d) gây rối loạn cho hoạt động kỷ
cương của nhà trường. (O.C.G.A.20-2-751.4)
Đình Chỉ Đi Xe Buýt: Học sinh bị ban giám hiệu nhà
trường đình chỉ đi xe buýt trong một khoảng thời gian
nhất định. Học sinh vẫn phải đi học, nhưng phụ huynh
có trách nhiệm cung cấp phương tiện đi lại cho học sinh
đến trường và về nhà.
Phạt Kỷ Luật: Giữ học sinh trước hoặc sau giờ học
trong khoảng thời gian hợp lý trong ngày học, chẳng hạn
như giờ ăn trưa.
Khuyết Tật: Khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần giới
hạn một cách đáng kể một hoặc nhiều hoạt động chính
yếu trong cuộc sống của một cá nhân.
Chương Trình về Thuốc/Thức Uống Có Cồn (CLFC
Program): Chương trình giáo dục về thuốc/thức uống
có cồn dành cho tội phạm lần đầu, vi phạm Điều 7 ở
Mức II trong bản Điều Lệ về Kỷ Luật Học Sinh. Ít nhất
một phụ huynh phải đi cùng học sinh đến mỗi trong bốn
buổi học (mỗi buổi kéo dài hai giờ). Không phải tất cả
các vi phạm của Điều 7 đều sẽ được học chương trình
này.
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Đúng Thủ Tục (đảm bảo sự công bằng, dân chủ và tự
do) : Một học sinh bị buộc tội bằng lời hay bằng văn bản
và có cơ hội được xem xét, điều trần, hoặc các thủ tục
bảo vệ qui tắc căn cứ theo luật của tiểu bang và liên
bang.
Tội Liên Quan Đến Thuốc Có Tính Chất Nghiêm
Trọng: Việc bất cứ người nào sản xuất, phân phối, pha
chế hoặc sở hữu với chủ ý phân phối chất trong diện
kiểm soát hoặc thuốc phiện trong, trên, hoặc trong vòng
1,000 feet của bất cứ bất động sản nào do bất cứ
trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ
thông công lập hay tư thục thuê hay sở hữu, hoặc bất
cứ bất động sản nào sở giáo dục thuê để làm trường
tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông là
bất hợp pháp. (O.C.G.A. Code § 16-13-32.4)
Sự Quấy Rối: Bất cứ từ ngữ lập đi lập lại (bằng viết hay
bằng lời), hành vi, hay hành động gây phiền nhiễu, làm
hoảng sợ, hay gây nên sự sợ hãi và không nhằm mục
đích đúng đắn.
Chủ Tịch Điều Trần: Bất cứ ban giám hiệu trong hệ
thống nhà trường, không biết trước về vụ việc, người sẽ
thực hiện trình tự thủ tục các buổi điều trần kỷ luật và sẽ
quyết định việc vi phạm điều lệ và các biện pháp xử phạt
thích hợp.
IEP: Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) hổ trợ học
sinh có khuyết tật, những em bắt buộc phải có chương
trình giảng dạy và các dịch vụ liên quan được thiết kế
đặc biệt.
Đình Chỉ Học Tại Trường (ISS): Biện pháp kỷ luật cho
phép học sinh đi học, nhưng cấm em tham gia các tiết
học thông thường. Học sinh ISS không được phép tham
gia các hoạt động ngoại khóa trong ngày ISS.
Chương Trình Thay Thế Tạm Thời: Bất cứ môi trường
giáo dục nào được thiết kế nhằm sắp xếp đáp ứng các
nhu cầu đặc biệt của bản IEP của đứa trẻ trong thời hạn
bị đình chỉ học tập khỏi trường.
Đình Chỉ Học Dài Hạn: Việc đưa học sinh ra khỏi
trường hơn 10 ngày vì học sinh vi phạm bản Điều Lệ
này.
Quyết Định Sự Biểu Thị: Việc xem xét chương trình
giáo dục đặc biệt và khuyết tật của học sinh nhằm xác
định nếu hành vi vi phạm liên quan đến khuyết tật của
em.
Đuổi Học Vĩnh Viễn: Học sinh bị buộc rời khỏi tất cả cơ
sở, hoạt động và sự kiện của GCPS trong một khoảng
thời gian không hạn định. Chỉ có Sở Giáo Dục mới có
thể ra quyết định này. Có khả năng không được hoàn tất
bài tập làm bù và cũng không được nhận tín chỉ học tập.
Khu Đất Nhà Trường: Bất cứ tài sản nào do Khu học
chánh sở hữu hoặc sử dụng
Nhắn Tin Về Tính Dục: Việc gửi và nhận những tin
nhắn mang tính dâm dục và khiêu dâm.
Đình Chỉ Học Ngắn Hạn: Việc không chủ tâm đưa học
sinh ra khỏi lớp học hoặc khỏi trường trong 10 ngày
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hoặc ít hơn. Các học sinh bị đình chỉ học phải làm các
bài tập làm bù, các bài làm mà các giáo viên quyết định
là sẽ có ảnh hưởng đến điểm số sau cùng của học sinh
và sự hoàn tất nội dung môn học. Các bài làm mà giáo
viên không yêu cầu làm bù sẽ không bị tính vào điểm
trung bình sau cùng của học sinh. Học sinh có trách
nhiệm thu xếp và hoàn tất bài tập làm bù trong thời hạn
do nhà trường qui định.
Buổi Điều Trần Kỷ Luật Học Sinh: Buổi điều trần trong
đó một chủ tịch điều trần hoặc một hội đồng lắng nghe
chứng cứ được trình bày, quyết định việc học sinh đã vi
phạm bất cứ điều lệ nào của bản điều lệ đạo đức tác
phong học sinh hay không, và, nếu có, biện pháp xử
phạt nào là thích hợp.
Bản Tự Kiểm Điểm Học Sinh: Bản tự kiểm điểm xảy ra
khi một học sinh hoặc phụ huynh hay người giám hộ
ngay lập tức và tự nguyện tiết lộ với nhân viên nhà
trường khi học sinh vi phạm Điều 6 hay Điều 7. Học sinh
và/hoặc phụ huynh thừa nhận lỗi lầm, chấp nhận mức
xử phạt đi kèm. Không có dấu hiệu cho thấy sự thú tội
xảy ra vì sự vi phạm của học sinh gần được phát hiện.
Nhóm Hổ Trợ Học Sinh (SST): Nhóm nhân viên của
trường thường bao gồm một giáo viên, ban giám hiệu,
tư vấn viên, nhân viên phụ trách tâm lý và/hoặc nhân
viên phụ trách các vấn đề xã hội , và phụ huynh/người
giám hộ, gặp gỡ để thảo luận các vấn đề (và đưa ra
những kiến nghị) liên quan đến một học sinh.
Sự Xâm Nhập Bất Hợp Pháp: Sự đi vào vào khu đất
trường trong khi bị nghiêm cấm.
Từ Chối Quyền Tham Dự Buổi Điều Trần Kỷ Luật
Học Sinh: Phụ huynh có thể ký đơn từ chối nếu không
thể tham dự hoặc chọn không tham dự buổi điều trần.
Trong trường hợp phụ huynh hoặc học sinh không tham
dự buổi điều trần, buổi họp vẫn được tiến hành như đã
lên lịch.
Vũ Khí: Bất cứ đồ vật nào nêu sau nhưng không giới
hạn vào bất cứ loại dao, dụng cụ cắt, công cụ cắt,
nunchuku, súng cầm tay các loại, súng săn, súng
trường, kéo hay bất cứ công cụ, dụng cụ hay đồ vật
được sử dụng hay có ý được sử dụng nhằm gây thương
tích nghiêm trọng cho thành viên khác trong trường.
Định nghĩa này bao gồm, nhưng không giới hạn, trong
việc sử dụng hoặc có ý sử dụng bình xịt tiêu, hơi ngạt
hoặc thanh la de nhằm gây thương tích nghiêm trọng
cho thành viên khác trong trường.

sinh bị đình chỉ học tại trường không được phép
tham gia các hoạt động ngoại khóa trong ngày ISS.
2. Tất cả những vũ khí, dụng cụ nguy hiểm hoặc
những chất thuộc diện kiểm soát do nhân viên có
thẩm quyền của nhà trường tịch thu sẽ được nộp
cho Phòng An Ninh An Toàn.
3. Một học sinh bị xem như đang sở hữu những đồ vật
hay những chất bất hợp pháp và/hoặc bị cấm khi
những đồ vật hay những chất như vậy được tìm
thấy trong người của học sinh, trong các vật sở hữu
của học sinh đó, trong tủ khóa, trong xe cộ của học
sinh trong phạm vi nhà trường, trong bất cứ xe cộ
nào học sinh đưa đến trường, trong cơ sở vật chất
nhà trường đang sử dụng, tại bất cứ chương trình,
hoạt động nào của nhà trường, hoặc bất cứ sự kiện
nào của trường tổ chức bên ngoài phạm vi nhà
trường.
4. Học sinh bị nghiêm cấm tham gia băng nhóm/nhóm
thù địch hoặc các hoạt động liên quan đến việc bắt
nạt trong trường (Chính Sách Trường Học An Toàn).
5. Ban giám hiệu nhà trường và/hoặc người đại diện
có thẩm quyền thực hiện một cuộc khám xét hợp lý
đối với học sinh, vật sở hữu, tủ khóa, và xe cộ trong
phạm vi nhà trường, trong cơ sở vật chất nhà
trường đang sử dụng, tại bất cứ chương trình, hoạt
động nào của trường, hoặc tại bất cứ sự kiện nào
của trường tổ chức bên ngoài phạm vi nhà trường
khi có sự nghi ngờ hợp lý rằng việc khám xét sẽ
khám phá sự vi phạm luật, bản Điều Lệ Đạo Đức
Tác Phong Học Sinh, hay các qui định của nhà
trường.
6. Học̣ sinh có thể bị xem xét phạm tội tòng phạm bản
Điều Lệ Đạo Đức Tác Phong Học Sinh và bị kỷ luật
vì những tội phạm cơ bản khi: (1) trực tiếp vi phạm
bản Điều Lệ Đạo Đức Tác Phong Học Sinh; (2) cố
tình gây cho người khác thực hiện hành vi vi phạm
bản Điều Lệ Đạo Đức Tác Phong Học Sinh; (3) cố
tình trợ giúp hay xúi giục người khác vi phạm bản
Điều Lệ Đạo Đức Tác Phong Học Sinh; hay (4) cố
tình tư vấn, khuyến khích, thuê mướn, chỉ dẫn hay
dẫn dắt người khác thực hiện hành vi vi phạm bản
Điều Lệ Đạo Đức Tác Phong Học Sinh. Một học̣ sinh
có thể bị xem xét phạm tội tòng phạm bản Điều Lệ
Đạo Đức Tác Phong Học Sinh ngay cả khi những
người thực hiện chủ chốt không là học sinh đối
tượng của bản Điều lệ.

Những điều liệt kê bên dưới là thông tin cơ bản về vấn
đề kỷ luật:

7. Một số hành vi vi phạm nhất định đối với bản Điều
Lệ Đạo Đức Tác Phong Học Sinh có khả năng là
hành vi vi phạm đối với luật tiểu bang và các nhân
viên có thẩm quyền phụ trách các vấn đề liên quan
đến trẻ vị thành niên hay các cơ quan cảnh sát khác
có thể chỉ ra hành vi vi phạm của học sinh căn cứ
theo luật của tiểu bang thêm vào các qui định và
điều lệ hành chánh của hệ thống nhà trường.

1. Các học sinh bị đình chỉ học ngắn hạn (1-10 ngày),
đình chỉ học dài hạn (hơn 10 ngày) hoặc bị đuổi học
không được hiện diện tại bất cứ trường nào trong
quận Gwinnett hoặc tham gia bất cứ hoạt động,
chức năng hoặc sự kiện nào của các trường. Học

8. Các học sinh phải thông báo với ban giám hiệu hoặc
các cán bộ công nhân viên nhà trường khi nghi ngờ
về sự hiện diện của những đồ vật bất hợp pháp,
nguy hiểm hoặc bị nghiêm cấm tại các trường trong
các văn phòng nhà trường, trong phạm vi nhà

Thông Tin Quan Trọng về Kỷ Luật
Học Sinh
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trường, hoặc trên xe buýt. Học sinh được tư vấn
không nên nhặt hoặc xử lý những đồ vật bất hợp
pháp, nguy hiểm, bị cấm hoặc không thể xác định.
9. Các học sinh đang bị đình chỉ học hay bị đuổi học
trong học kỳ mùa xuân sẽ không được phép tham
gia vào bất cứ hoạt động nào do nhà trường tài trợ,
bao gồm nhạc hội khiêu vũ, các buổi thực tập tốt
nghiệp hoặc các buổi lễ dành cho tân tú tài.
10. Học sinh nên ý thức trách nhiệm của mình trong
việc hiểu biết những nội dung trong quyển sổ tay kỷ
luật dành cho học sinh và trong việc yêu cầu ban
giám hiệu hay cán bộ nhà trường làm sáng tỏ những
vấn đề chưa nắm vững. Tất cả học sinh, không kể
tuổi tác, đều phải tuân thủ các qui định và điều lệ
của Các Trường Công Lập Quận Gwinnett. Các
trường sẽ cùng đọc lại với học sinh các nội dung
quyển sổ tay này.
11. Luật của tiểu bang bắt buộc rằng những hành vi
phạm tội hình sự nhất định của học sinh trong phạm
vi nhà trường hoặc trong những hoạt động, chức
năng hoặc sự kiện do nhà trường tài trợ phải được
báo cáo ngay lập tức cho hiệu trưởng, giám đốc sở,
cơ quan cảnh sát có thẩm quyền thích hợp và Luật
sư của khu học chánh. (OCGA 20-2-1184).
12. Luật của tiểu bang Georgia qui định rằng bất cứ cá
nhân nào sản xuất, phân phối, pha chế, hoặc sở
hữu với ý định phân phối các chất trong diện kiểm
soát hoặc thuốc phiện đến, trong, hoặc trong vòng
1,000 feet của bất cứ bất động sản nào do trường
tiểu học và trường phổ thông công lập hay tư thục
sở hữu hoặc thuê mướn, hoặc bất cứ bất động sản
nào do sở giáo dục sử dụng cho hoạt động giáo dục
cấp tiểu học hoặc phổ thông, là hành vi bất hợp
pháp. Bất cứ người nào vi phạm hoặc có ý vi phạm
mục này sẽ được xem là có hành vi vi phạm có tính
nghiêm trọng. (O.C.G.A. § 16-13-32.4).
13. Luật về Sự Hiện Diện của Học Sinh và Bằng Lái xe
(O.C.G.A. § 40-5-22) bao gồm học sinh từ 15 đến
17 tuổi. Luật qui định việc đình chỉ bằng lái xe hoặc
giấy phép lái xe trong một năm hoặc cho đến khi
học sinh đủ 18 tuổi nếu một học sinh:
• bỏ học và nghỉ học trong 10 ngày liên tục.
• có 10 hoặc hơn 10 lần vắng mặt không phép tại
trường trong niên học hiện tại hoặc có 10 hoặc
hơn 10 lần vắng mặt không phép trong năm học
trước đó: hoặc
• do chủ tịch điều trần, hội đồng kỷ luật, hoặc tòa
án xác định phạm một trong các tội sau; hoặc đã
phải thay đổi chương trình học vì vi phạm một
trong những tội sau: đe dọa, đánh nhau hoặc
gây thương tích cho giáo viên hoặc nhân viên
nhà trường; sở hữu hoặc bán thức uống có cồn
hoặc thuốc trong phạm vi nhà trường hoặc tại
các sự kiện do trường tài trợ; sở hữu hoặc sử
dụng vũ khí trong phạm vi nhà trường hoặc tại
các sự kiện do trường tài trợ; thực hiện bất cứ
hành vi phạm tội liên quan đến tính dục hoặc
gây ra những thương tích đáng kể hay những
nguy hại đối với thể chất có thể thấy được hoặc
làm biến dạng một cách nghiêm trọng người
khác, bao gồm học sinh khác.
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14. Các học sinh được chuyển đến từ DJJ (Văn Phòng
Tư Pháp Vị Thành Niên-Department of Juvenile
Justice), những cơ sở điều trị nội trú công lập hay tư
thục, hoặc bị phạt tù giam hơn 30 ngày sẽ được
chuyển qua Trung Tâm Give như là một bước đầu
tiên của tiến trình ngược về trường chủ quản. Văn
Phòng Kỷ Luật Học Sinh và Biện Pháp Khắc
Phục Hành Vi sẽ quyết định thời hạn trung
chuyển.
15. Trong suốt niên học thông thường, các học sinh bị
đình chỉ học dài hạn từ các trường và những học
sinh hiện đang theo học tại các Trung Tâm Give
được phép theo học các lớp trên mạng, với sự chấp
thuận của ban giám hiệu Trung Tâm Give. Các học
sinh không theo học tại các Trung Tâm Give không
được phép đăng ký học. Các học sinh của các
Trung Tâm Give phải thanh toán học phí các lớp học
trên mạng trong hè.
16. Sách giáo khoa, tài liệu hoặc trang thiết bị thuộc về
các trường phải được hoàn trả cho ban giám hiệu
nhà trường hay tại các trường, sau khi buổi điều
trần kỷ luật đã được hoàn tất.
17. Khả Năng Lựa Chọn Tại Các Trường Không An
Toàn (Unsafe School Choice Option) cung cấp cho
học sinh tại các trường bị xếp loại “nguy hiểm
thường xuyên” cơ hội chuyển sang trường khác.
Các hành vi vi phạm nghiêm trọng, bao gồm nhưng
không giới hạn, các tội phạm liên quan đến thuốc và
vũ khí có thể dẫn đến việc nhà trường bị xếp loại
“nguy hiểm thường xuyên” hoặc không an toàn căn
cứ theo Qui định 160-4-8-.16 của Sở Giáo Dục tiểu
bang.
Ghi chú: Tất cả các điều lệ có dấu hoa thị có thể
dẫn đến việc thông báo với SRO có khả năng
chuyển vụ việc đến Luật sư của Khu học chánh.

ĐIỀU 1 - Gây Mất Trật Tự Và Gây Trở
Ngại Trong Trường
Không học sinh nào được phép gây ra hoặc có ý
gây ra một cách trực tiếp hay gián tiếp hành vi gây mất
trật tự hay gây trở ngại trong nhà trường dưới bất cứ
hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong các
hành vi sau đây:
*1A. Kéo chuông báo cháy;
1B.

Chiếm cứ hoặc làm tắc nghẽn bất cứ khu vực
nào trong nhà trường, ngăn cản hoặc có ý ngăn
cản học sinh đến lớp hoặc tham gia các chương
trình, hoạt động của nhà trường;

1C.

Làm tắc nghẽn hoặc có ý làm tắc nghẽn giao
thông ở các khu vực dành cho người đi bộ hay
xe cộ trong phạm vi nhà trường hay các vùng
phụ cận trừ phi có sự điều động trực tiếp của
hiệu trưởng;

*1DA. Gây mất trật tự trong trường học. Một học sinh,
không được dưới bất cứ hình thức nào, sử dụng
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bạo lực, tiếng ồn, vũ lực, cưỡng bức, uy hiếp,
đe dọa, sợ hãi, chống cự thụ động, sỉ nhục, hay
các hành vi khác; một cách cố ý hay vô ý; mà
gây mất trật tự cho các hoạt động, qui trình hay
chức năng hợp pháp của nhà trường; {24}
1DB. Gây mất trật tự trong lớp học. Hành vi của học
sinh có tính chất lặp đi lặp lại hay gây trở ngại
một cách đáng kể cho hoạt động giảng dạy của
giáo viên và/hoặc học tập của học sinh;
1DC.

Hành vi gây xáo trộn kỷ cương. Bất cứ hành vi
nào có khả năng gây mất trật tự cho môi trường
học tập trật tự, hoặc gây nên sự đe dọa cho sức
khỏe, sự an toàn và/hoặc bình ổn của học sinh,
cán bộ công nhân viên và người khác;

1E.

Từ chối trình báo về bản thân khi được giáo viên,
hiệu trưởng, giám thị, nhân viên lái xe buýt của
trường hay các nhân viên khác của trường yêu
cầu;

1F.

Thúc giục, khuyến khích, hoặc tham vấn các học
sinh khác vi phạm bất cứ điều khoản nào của
bản Điều Lệ Đạo Đức Tác Phong của Học Sinh;

1H.

Ở trong phạm vi nhà trường hay đi vào những
khu vực ở trường mà không xin phép giám thị,
hiệu trưởng, hoặc các nhân viên khác của
trường;

1I.

Không phục trang phù hợp (bao gồm quảng cáo
về thuốc, thức uống có cồn, hoặc thuốc lá,
những dòng chữ/hình vẽ có ý nghĩa bậy bạ, tục
tằn, vv.) (danh sách các vật bị nghiêm cấm có tại
mỗi trường);

1J.

Cố ý không chấp hành việc rời chỗ sau khi đã
được chỉ thị;

1Z.

Những qui định khác (liệt kê) _______________

Báo Cáo Bắt Buộc Về Việc Gây Trở Ngại
Một Cách Nghiêm Trọng Và Tái Phạm
Nhiều Lần Cho Lớp Học
Các giáo viên tại Các Trường Công Lập Quận
Gwinnett bắt buộc phải báo cáo bất cứ hành vi vi phạm
nào của học sinh đối với bản Điều Lệ Đạo Đức Tác
Phong Học Sinh mà các hành vi này gây trở ngại một
cách nghiêm trọng và tái phạm nhiều lần cho khả năng
trao đổi một cách hiệu quả của giáo viên đối với học
sinh trong lớp hoặc cho khả năng học tập của học sinh
trong lớp. Các giáo viên phải báo cáo bất cứ vụ việc như
vậy cho hiệu trưởng hoặc đại diện hiệu trưởng trong
vòng một ngày học kể từ lúc xảy ra sự cố gần nhất của
hành vi đó. Bản báo cáo như vậy phải không dài quá
một trang giấy và phải mô tả hành vi. Hiệu trưởng hoặc
đại diện hiệu trưởng, trong vòng một ngày kể từ lúc
nhận được bản báo cáo, phải gửi cho phụ huynh học
sinh hoặc người giám hộ bản sao của bản báo cáo này
và thông tin liên quan đến cách thức liên lạc hiệu trưởng
hoặc đại diện hiệu trưởng. O.C.G.A. § 20-2-737

Giáo viên có thể đưa học sinh ra khỏi lớp học hay đưa
em lên văn phòng hiệu trưởng, hoặc đại diện hiệu trưởng
nếu học sinh đó có những hành vi gây mất trật tự một
cách nghiêm trọng và tái phạm nhiều lần đối với hoạt
động giảng dạy của giáo viên và hoạt động học tập của
các học sinh khác trong lớp. O.C.G.A. §20-2-738 (a-h).
Khi một giáo viên đã có bản báo cáo trước đó về hành
vi gây mất trật tự một cách nghiêm trọng và tái phạm
nhiều lần trong lớp học hoặc khi hành vi của một học
sinh gây nên một sự đe dọa tức thì cho sự an toàn của
các bạn học hoặc giáo viên, giáo viên sẽ có thẩm quyền
buộc học sinh rời khỏi lớp học căn cứ theo mục
O.C.G.A. §20-2-738.
Mỗi trường học sẽ có hội đồng xét duyệt việc sắp lớp.
Hội đồng xét duyệt việc sắp lớp sẽ có trách nhiệm quyết
định việc sắp lớp thích hợp cho học sinh khi hiệu trưởng
đề nghị học sinh được trở về lớp học và giáo viên từ
chối việc để học sinh trở lại lớp học. Hội đồng xét duyệt
việc sắp lớp phải có ba thành viên, bao gồm hai giáo
viên và luân phiên một giáo viên do tập thể giáo viên
chọn lựa hoặc một nhân viên chuyên môn do hiệu
trưởng chọn lựa. O.C.G.A. §20-2-738(d).

ĐIỀU 2 - Gây Thiệt Hại, Hủy Hoại Hay
Lạm Dụng Tài Sản Hay Trang Thiết Bị
Của Nhà Trường
Học sinh không được phép gây thiệt hại hoặc có ý
gây thiệt hại đối với tài sản của nhà trường hoặc thay
đổi/lạm dụng công nghệ hay bất cứ các trang thiết bị
khác của nhà trường bao gồm việc thâm nhập những
khu vực không được phép trong máy vi tính. Học sinh
không được lấy cắp hoặc có ý lấy cắp tài sản của nhà
trường. Học sinh không được sở hữu, bán, sử dụng,
mua hoặc vận chuyển tài sản bị lấy cắp của nhà trường
hoặc không được có ý sở hữu, bán, sử dụng, mua hoặc
vận chuyển tài sản bị lấy cắp của nhà trường. Những
hành vi bị nghiêm cấm bao gồm nhưng không giới hạn:
*2A. Gây thiệt hại hoặc chủ ý phá hoại tài sản của nhà
trường;
*2B.

Lấy cắp tài sản của nhà trường (giá trị ít hơn
$100.00);

*2C.

Tham gia vào việc lấy cắp tài sản của nhà trường
(giá trị nhiều hơn $100.00);

*2D.

Sở hữu, sử dụng, mua bán hoặc chuyển vận tài
sản bị lấy cắp của nhà trường (giá trị ít hơn
$100);

*2DB. Sở hữu, sử dụng, mua bán hoặc chuyển vận tài
sản bị lấy cắp của nhà trường; (giá trị nhiều hơn
$100);
*2I.

Thay đổi/lạm dụng công nghệ, hay bất cứ trang
thiết bị - phần cứng hoặc phần mềm, một/toàn
trang web của trường;

*2J.

Liên quan vào việc thâm nhập máy tính bất hợp
pháp (thâm nhập các khu vực cấm trên máy tính/
phần mềm);
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*2JB. Thâm nhập/thay đổi các hồ sơ học tập/hồ sơ
giáo viên;
*2K.

Gây hỏa hoạn cấp độ một - Cố ý gây thiệt hại
hoặc cố ý gây ra, hổ trợ, hướng dẫn, khuyến
khích, thuê mướn, tham vấn hoặc chuẩn bị cho
người khác thực hiện hành vi gây hủy hoại, bằng
cách gây ra hỏa hoạn hoặc nổ, bất cứ tòa nhà,
xe cộ, toa xe đường sắt, tàu thủy, máy bay, hay
cấu trúc khác: (a) được bảo hiểm mà không có
sự đồng ý của người mua bảo hiểm hay người
được bảo hiểm; hay (b) trong các trường hợp có
thể dự đoán trước một cách hợp lý rằng tính
mạng người gặp nguy hiểm.

*2L.

Thực hiện việc phá dỡ và đột nhập - Lấy trộm;

*2M.

Cố ý gây hỏa hoạn (bằng cách gây ra hỏa hoạn
hoặc nổ, một người cố ý gây thiệt hại hoặc cố ý
gây ra, hổ trợ, xúi giục, hướng dẫn, khuyến
khích, thuê mướn, tham vấn hoặc chuẩn bị cho
người khác thực hiện hành vi gây hủy hoại);

*2N.

Sử dụng sự uy hiếp để lấy trộm hoặc có ý lấy trộm;

*2O.

Lấy trộm có vũ trang (với ý định lấy cướp, một
người tước đoạt tài sản của người khác bằng cách
sử dụng vũ khí tấn công hay bất kỳ loại mô hình,
vật dụng hay thiết bị có hình dáng như vũ khí);

2P

Xâm nhập không phép các kiểm tra an ninh của
kỳ kiểm tra mang tính chuẩn hóa của quận, tiểu
bang, quốc gia và quốc tế;

*2Z.

Các hành vi khác (liệt kê) __________________

ĐIỀU 3 - Gây Thiệt Hại, Hủy Hoại
Hoặc Lạm Dụng Tài Sản Cá Nhân
Học sinh không được gây ra hoặc có ý gây ra thiệt
hại đối với tài sản cá nhân, hay lấy cắp hoặc có ý lấy
cắp tài sản cá nhân. Học sinh không được sở hữu, bán,
sử dụng, mua hay chuyển vận tài sản cá nhân bị lấy cắp
trong phạm vi nhà trường. Hơn thế, khi ở ngoài trường,
học sinh không được gây thiệt hại hoặc có ý gây thiệt
hại đối với tài sản cá nhân của nhân viên nhà trường khi
mà hành vi lấy cắp hoặc gây thiệt hại này là do việc
nhân viên đó thực hành công vụ. Học sinh không được
bán hoặc mua hoặc có ý mua bán tài sản cá nhân trong
phạm vi nhà trường. Những hành vi bị nghiêm cấm bao
gồm nhưng không giới hạn:
*3A. Gây thiệt hại hoặc chủ ý phá hoại tài sản cá nhân
của người khác (giá trị ít hơn $100);
*3AB. Gây thiệt hại hoặc chủ ý phá hoại tài sản cá nhân
(giá trị nhiều hơn $100);
*3B.

Lấy cắp tài sản cá nhân của người khác; (giá trị ít
hơn $100);

*3C.

Sở hữu, sử dụng, mua bán hoặc chuyển vận tài
sản bị lấy cắp; (giá trị ít hơn $100);

*3CB. Sở hữu, sử dụng, mua bán hoặc chuyển vận tài
sản bị lấy cắp; (giá trị nhiều hơn $100)
*3H.

Gây hỏa hoạn cấp độ một - Cố ý gây thiệt hại
hoặc cố ý gây ra, hổ trợ, hướng dẫn, khuyến
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khích, thuê mướn, tham vấn hoặc chuẩn bị cho
người khác thực hiện hành vi gây hủy hoại, bằng
cách gây ra hỏa hoạn hoặc nổ, bất cứ tòa nhà,
xe cộ, toa xe đường sắt, tàu thủy, máy bay, hay
cấu trúc khác: (a) được bảo hiểm mà không có
sự đồng ý của người mua bảo hiểm hay người
được bảo hiểm; hay (b) trong các trường hợp có
thể dự đoán trước một cách hợp lý rằng tính
mạng người gặp nguy hiểm.
*3J.

Mua hay bán tài sản cá nhân;

*3K.

Lấy cắp hoặc gây thiệt hại tài sản cá nhân của
nhân viên nhà trường đang thực hành công vụ;
(giá trị ít hơn $100);

*3KB. Lấy cắp hoặc gây thiệt hại tài sản cá nhân của
nhân viên nhà trường đang thực hành công vụ;
(giá trị nhiều hơn $100);
*3L.

Tham gia trộm cướp tài sản cá nhân; (giá trị
nhiều hơn $100);

*3M.

Lấy cắp hoặc có ý lấy cắp xe cộ;

*3N.

Sử dụng sự uy hiếp để lấy trộm hoặc có ý lấy
trộm;

*3O.

Lấy trộm có vũ trang (với ý định lấy cướp, một
người tước đoạt tài sản của người khác bằng
cách sử dụng vũ khí tấn công hay bất kỳ loại mô
hình, vật dụng hay thiết bị có hình dáng như vũ
khí);

*3P.

Cố ý gây hỏa hoạn (bằng cách gây ra hỏa hoạn
hoặc nổ, một người cố ý gây thiệt hại hoặc cố ý
gây ra, hổ trợ, xúi giục, hướng dẫn, khuyến
khích, thuê mướn, tham vấn hoặc chuẩn bị cho
người khác thực hiện hành vi gây hủy hoại);

*3Z.

Những hành vi khác (liệt kê) ________________

ĐIỀU 4 – Ngược Đãi, Uy Hiếp, Dọa
Dẫm, Đe Dọa Hay Hành Hung Nhân
Viên Nhà Trường

PHẦN A:
Bất chấp chủ ý, học sinh không được trao đổi bằng
miệng hay bằng giấy, viết giấy, làm điệu bộ hoặc có
những va chạm mang tính chất uy hiếp, ngầm phá hoại,
khiêu khích đối với hoặc về nhân viên nhà trường hoặc
có sự hiện diện của nhân viên nhà trường. Hành vi bao
gồm, nhưng không giới hạn, vô lễ, sỉ nhục, nói tục, gièm
pha về chủng tộc, dân tộc, tính dục, khuyết tật, tôn giáo,
hay hành vi gây rối, và bao gồm việc tạo nên các “danh
sách chết”, “những người cần giết”, “những người cần
bắn”, hoặc những phát biểu về việc mang vũ khí vào
trường và gây tổn thương cho người.
Những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm nhưng
không giới hạn:
4AA. Uy hiếp bằng miệng/hành hung bằng lời;
4AB. Uy hiếp bằng viết;
4AC. Hành vi thô lỗ và/hoặc vô lễ bao gồm nhưng
không giới hạn các cử chỉ hoặc sự sỉ nhục mang
tính biểu tượng;
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4AF. Nói tục;
*4AG. Gièm pha về chủng tộc, dân tộc, tính dục, tôn
giáo hay khuyết tật;
*4AL. Hành vi quấy rối. Các từ (bằng lời hay bằng viết);
hành vi, hay hành động lặp lại gây bực bội, làm
hoảng sợ hay gây đau buồn và không nhằm bất
cứ mục đích chính đáng nào;
*4AM. Bất cứ hành vi (lời nói, bằng viết hay điệu bộ) mà
có ảnh hưởng phá hoại ngầm thẩm quyền của
các nhân viên nhà trường, hoặc gây mất trật tự
cho hoạt động giảng dạy, học tập của giáo viên
và/hoặc học sinh, bao gồm các bài viết có tính đe
dọa hay khiêu khích;
*4AN. Đe dọa khủng bố (đe dọa thực hiện bất cứ tội ác
liên quan đến bạo lực hay hành vi đốt cháy hoặc
hủy hoại tài sản nhằm mục đích khủng bố người
khác hay nhằm tạo ra cơn sơ tán khỏi một trụ sở);
*4AO. Cử chỉ gây ra sự thương tích. Bất cứ hành động
hay cử chỉ đối với nhân viên nhà trường gây ra cho
người này nỗi lo sợ chính đáng về việc thương tích
ngay lập tức;
4AZ. Những hành vi khác (liệt kê) _______________
PHẦN B:
Học sinh không được gây ra hoặc có ý gây ra những
thương tích, hoặc có những hành vi xử sự có khả năng
gây ra những thương tích, hoặc có những va chạm thể
chất có tính chất uy hiếp, khiêu khích đối với nhân viên
nhà trường.
Những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm nhưng
không giới hạn:
4BA. Hành vi có thể gây thương tích;
4BB. Hành vi có thể gây thương tích cho nhân viên
nhà trường;
*4BC. Hành vi cố ý va chạm có tính chất uy hiếp hoặc
khiêu khích đối với nhân viên nhà trường;
*4BD. Đe dọa hành hung (ác ý gây thương tích cho
người khác bằng cách tước đoạt một phần cơ
thể, hoặc làm cho một phần cơ thể trở nên vô
dụng, hoặc làm biến dạng nghiêm trọng một
phần hay toàn bộ cơ thể);
*4BE. Hành vi giết người;
*4BF. Bắt cóc (cưỡng bức bắt giữ, vận chuyển, và/hoặc
giam giữ người trái với ý chí của người đó);
*4BG. Chủ ý ngộ sát;
*4BH. Đi vào cơ ngơi tư nhân của nhân viên nhà
trường mà không được phép và/hoặc làm xấu
đi/hư hại/cố ý phá hoại các tài sản như vậy;
*4BI.

Hành vi cố ý va chạm thể chất có tính chất sỉ
nhục hoặc khiêu khích gây nên thương tích cho
nhân viên nhà trường;

*4BZ. Những hành vi khác (liệt kê)________________
Qui định 4B cũng áp dụng ở phạm vi ngoài trường
khi hành vi vi phạm của nghi phạm là do việc nhân
viên nhà trường thực hành công vụ.
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Hành Vi Cố Ý Va Chạm Giáo Viên, Nhân
Viên Lái Xe Buýt hay Nhân Viên Nhà
Trường Khác
Bất cứ học sinh nào có hành vi cố ý va chạm có tính
chất uy hiếp hoặc khiêu khích đối với giáo viên, nhân
viên lái xe buýt, cán bộ nhà trường, hoặc nhân viên khác
của nhà trường sẽ bị đình chỉ học tập và đưa ra họp
điều trần kỷ luật.
Biện pháp xử phạt thấp nhất đối với học sinh vi phạm
Điều 4BC là đình chỉ học tập tại các trường công lập cho
đến cuối niên học. Bất cứ buối họp điều trần kỷ luật nào
xác định học sinh vi phạm Điều 4BC sẽ tùy nghi áp đặt
một biện pháp xử phạm nặng hơn. Biện pháp xử phạt tối
thiểu sẽ không được mâu thuẫn với luật liên bang.
Bất cứ học sinh nào vi phạm Điều 4BI sẽ bị trục xuất
khỏi hệ thống trường công lập trong thời gian còn lại của
thời hạn mà học sinh còn đủ điều kiện để theo học tại
các trường công lập. Các trường hợp ngoại lệ sau đây
được áp dụng:
(1) Sở Giáo Dục có thể tùy nghi cho phép học sinh vi
phạm Điều 4BI theo học tại trường học thay thế,
(2) Sở Giáo Dục, tùy nghi và khi có đề nghị từ buổi
điều trần kỷ luật, cho phép học sinh cấp lớp 6-8 trở về
trường công lập để học tiếp cấp lớp 9-12,
(3) Sở Giáo Dục có thể tùy nghi cho phép học sinh cấp
lớp Mẫu giáo-5 trở về hệ thống trường công lập,
(4) việc đuổi học vĩnh viễn sẽ không được áp dụng khi
biện pháp xử phạt này vi phạm bất cứ quyền nào do
luật liên bang đặt ra, và
(5) việc đuổi học vĩnh viễn sẽ không được áp dụng khi
học sinh hành động để tự vệ như được nêu tại OCGA
§ 16-3-21. (O.C.G.A. 20-2-751.6; 20-2-751.4).

ĐIỀU 5 – Hành Vi Ngược Đãi, Uy
Hiếp, Dọa Dẫm, Đe Dọa Hay Hành
Hung Của Một Học Sinh Đối Với Học
Sinh Khác Hay Người Khác Không Là
Nhân Viên Của Trường

PHẦN A:
Bất chấp chủ ý, học sinh không được trao đổi bằng
miệng hay bằng giấy, viết giấy, làm điệu bộ hoặc những
va chạm mang tính chất uy hiếp, gây rối loạn, khiêu
khích đối với/về một người/học sinh hoặc có sự hiện
diện của một người/học sinh. Hành vi bao gồm, nhưng
không giới hạn, hành vi bắt nạt, vô lễ, sỉ nhục, nói tục,
gièm pha về chủng tộc, dân tộc, tính dục, khuyết tật, tôn
giáo; hoặc hành vi gây rối, và bao gồm việc tạo nên các
“danh sách chết”, “những người cần giết”, “những người
cần bắn”, hoặc những phát biểu về việc mang vũ khí vào
trường và gây tổn thương cho người.
Những hành vi bị nghiêm cấm dưới đây bao gồm
nhưng không giới hạn:
5AA. Uy hiếp bằng miệng/đe dọa (gây sợ hãi về tổn
thương cơ thể)/hành hung bằng lời;
5AB. Uy hiếp bằng viết;
5AC. Hành vi thô lỗ và/hoặc vô lễ bao gồm nhưng
không giới hạn các cử chỉ hoặc sự sỉ nhục mang
tính biểu tượng;
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5AD. Hành vi bắt nạt; (Xem ghi chú về bắt nạt và luật
của tiểu bang trên trang kế tiếp.)

dụng, hoặc làm biến dạng nghiêm trọng một
phần hay toàn bộ cơ thể);

5AF. Nói tục;

*5BH. Hành vi giết người;

5AG. Gièm pha về dân tộc, chủng tộc, tính dục, tôn
giáo, và khuyết tật;

*5BI.

*5AL. Hành vi quấy rối. Các từ (bằng lời hay bằng viết);
hành vi, hay hành động lặp lại gây bực bội, làm
hoảng sợ hay gây đau buồn và không nhằm bất
cứ mục đích chính đáng nào;
5AO. Cử chỉ đánh nhau;
*5AR. Đe dọa khủng bố (đe dọa thực hiện bất cứ tội ác
liên quan đến bạo lực hay hành vi đốt cháy hoặc
hủy hoại tài sản nhằm mục đích khủng bố người
khác hay nhằm tạo ra cơn sơ tán khỏi một trụ sở);
5AZ. Những hành vi khác (liệt kê) ________________
Luật Tiểu bang định nghĩa Bắt nạt là: 1) bất cứ hành vi
chủ ý thực hiện hay đe dọa gây thương tích cho người
khác, kết hợp với yếu tố đủ khả năng thực hiện việc đó;
2) bất cứ sự cố ý phô bày vũ lực nhằm gây cho nạn nhân
lý do để sợ hãi hoặc sự lo lắng về tổn hại thân thể có thể
xảy ra lập tức; 3) bất cứ hành vi có chủ ý dưới hình thức
viết, lời nói, hành động, mà một người bình thường có thể
cảm nhận như là hành vi cố tình hăm dọa, quấy rối, đe
dọa mà: a) gây nên sự tổn thương thể chất một cách
đáng kể; b) gây trở ngại một cách đáng kể cho việc học
tập của học sinh; c) quá nghiêm trọng, dai dẳng và tỏa
khắp đến mức gây ra một môi trường học đường đáng
sợ/đầy tính đe dọa; hay d) gây rối loạn cho hoạt động kỷ
cương của nhà trường. Khi được xác định một học sinh
cấp lớp 6-12 nào vi phạm lần thứ ba hành vi bắt nạt trong
cùng niên học, em sẽ bị chuyển qua trường thay thế.
(O.C.G.A.20-2-751.4). Sự trả đũa việc báo cáo hành vi
bắt nạt sẽ không được nhân nhượng và sẽ chịu biện
pháp kỷ luật độc lập.
PHẦN B:
Học sinh không được gây ra hoặc có ý gây ra những
thương tích, hoặc có những xử sự có khả năng gây ra
những thương tích cho bất cứ học sinh nào/người nào
khác. Học sinh không được có những hành vi đe dọa sự
an toàn hoặc bình ổn của người khác hoặc có khả năng
khiêu khích dẫn đến đánh nhau.
Những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm nhưng
không giới hạn:
5BA. Đẩy hất;
5BB. Đánh nhau;
*5BC. Hành hung (khi một cá nhân dùng thể chất tấn
công hoặc đánh một cá nhân khác);
5BD. Hành vi có thể gây thương tích;
5BE. Hành vi có thể gây thương tích cho học sinh khác;

Bắt cóc (cưỡng bức bắt giữ, vận chuyển, và/hoặc
giam giữ người trái với ý chí của người đó);

*5BK. Bắt nạt;
*5BM. Chủ ý ngộ sát;
5BZ. Những hành vi khác (liệt kê) _______________

ĐIỀU 6 - Vũ Khí, Những Dụng Cụ
Nguy Hiểm, và Các Thiết Bị Gây Nổ
Học sinh không được gạ gẫm bán hay mua, mua
hoặc bán hoặc sở hữu, xử lý, vận chuyển, uy hiếp hoặc
kích hoạt/sử dụng bất cứ vật gì có thể được xem như là
một cách hợp lý, hay được chuyển thành và/hoặc sử
dụng như một loại vũ khí chẳng hạn như, nhưng không
giới hạn, dao; súng; súng bắn đạn không gây nổ; đấm
sắt; pháo hoa; bật lửa, khí cay; khí ngạt (Mace), chất nổ,
đồ xịt hơi ớt; dùi cui, gộc; gậy (không phải loại dùng
trong thể thao); hoặc những dụng cụ thuộc loại dùi cui;
sao liệng (Chinese stars); dao cạo; đạn hay những thứ
cùng loại.
Những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm, nhưng
không giới hạn, việc sở hữu những vật dụng sau:
*6A.

Dao ngắn hơn 2 inches (bất kể loại nào);

*6B.

Dao dài hơn 2 inches (bất kể loại nào);

*6C.

Súng ngắn (vũ khí, bất kể loại nào);

*6D.

Súng trường hoặc súng săn (vũ khí, bất kể loại nào);

*6EA. Súng bắn bi (BB gun) hoặc súng ngắn bắn đạn
không gây nổ (vũ khí, bất kể loại nào);
*6EB. Súng bắn bi (BB gun) hoặc súng trường bắn đạn
không gây nổ (vũ khí, bất kể loại nào);
*6F.

Đồ chơi hoặc bất cứ vật gì giống như súng;

*6G.

Những dụng cụ hủy diệt (bom, lựu đạn, mìn, hỏa
tiễn, đạn, bom dây hoặc những thiết bị cùng loại);

*6H.

Đấm sắt hoặc các đấm bằng kim loại;

*6I.

Pháo hoa;

*6IA.

Accelerants (Bất kể bình phun chất lỏng nào có
thể được sử dụng để gây nên hoặc kéo dài đám
lửa hoặc điều kiện nguy hiểm khác);

*6J.

Bật lửa/Diêm quẹt (Bất kể loại nào được dùng
như vũ khí hoặc gây cháy);

*6K.

Khí cay, khí ngạt (Mace), đồ xịt hơi ớt;

*6L.

Dùi cui; gộc, gậy (không phải loại dùng trong thể
thao) hoặc những dụng cụ khác thuộc loại dùi cui;

*6N.

5BF. Hành vi va chạm thể chất có tính chất uy hiếp,
khiêu khích đối với học sinh khác;

Dao cạo hay lưỡi dao cạo;

*6O.

Gậy lò xo; dùi cui có thể kéo dài;

*5BG. Đe dọa hành hung (ác ý gây thương tích cho
người khác bằng cách tước đoạt một phần cơ
thể, hoặc làm cho một phần cơ thể trở nên vô

*6P.

Dùi cui;

*6Q.

Nun chahka, nun chuck, nunchaku, shuriken,
xích sắt (bất cứ dụng cụ nào có hai bộ phận rắn
nối với nhau nhưng chúng có thể quay tự do);
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*6R.

Sao liệng, phi tiêu hoặc các vật hình dĩa có hai
hay nhiều đầu hoặc lưỡi nhọn được thiết kế để
ném, phóng;

*6S

Tazer/Súng bắn điện;

*6Z.

Những dụng cụ khác (liệt kê) _______________

Sở Hữu Vũ Khí Trong Phạm Vi Nhà Trường
Hay Trong Các Chương Trình Của Nhà
Trường

Học sinh sẽ bị đuổi học một năm (các ngoại lệ giới
hạn trong từng trường hợp cụ thể) nếu sở hữu vũ khí,
trong phạm vi nhà trường hay tại các chương trình do
trường tổ chức, bao gồm súng phát lệnh, bất cứ loại vũ
khí nào sẽ hoặc được thiết kế để chuyển thành ngòi bắn
đạn do tác động của chất nổ, của khung hay thiết bị kích
hoạt của loại vũ khí như vậy; bất cứ thiết bị giảm thanh
hoặc triệt thanh dành cho vũ khí; hay bất cứ thiết bị hủy
diệt nào. O.C.G.A.20-2-750; 20-2-751.1

ĐIỀU 7 - Thuốc, Thức Uống Có Cồn,
và Thuốc Lá

PHẦN A
Học sinh không được tham gia quá trình chuyển
nhượng bất cứ chất gì, thuốc, thức uống có cồn hoặc
thuốc lá bao gồm nhưng không giới hạn việc mua, sở
hữu, bán, sử dụng, chuyển vận, gạ gẫm; có ý mua, sở
hữu, bán, sử dụng, hay chuyển vận, hoặc dưới tác động
của thuốc gây nghiện, gây trầm cảm hoặc kích thích,
bao gồm nhưng không giới hạn thuốc viên caffein, thuốc
gây ảo giác (hallucinogenic), thuốc kích hoạt cơ bắp
(anabolic steroid), thuốc kích thích (amphetamin), thuốc
an thần (barbiturate), thuốc phiện (marijuana), thuốc hít
(inhalant), thức uống có cồn, chất gây say các loại. Học
sinh không được ngụy biện cho hành vi sở hữu, mua
bán hay chuyển vận, hoặc có ý mua bán hay chuyển
vận bất cứ chất bị nghiêm cấm nào đề cập trong điều
luật này. Việc lạm dụng hoặc sở hữu bất hợp pháp
thuốc có toa hoặc không toa sẽ bị xem như vi phạm điều
luật này; tuy nhiên; điều luật này không áp dụng đối với
sự sở hữu hợp lý và/hoặc sử dụng các loại thuốc có chỉ
định của bác sĩ có giấy phép hành nghề.
Những hành vi và các chất bị nghiêm cấm bao gồm
nhưng không giới hạn:
*7AA. Nước uống có cồn hoặc chất gây say các loại;
*7AB. Thuốc kích thích
(Amphetamin/methamphetamine) [bảng II];
*7AC. Thuốc gây ảo giác (Hallucinogenic) [bảng I] {ví
dụ như peyote, PCP,vv.};
*7AD. Thuốc kích hoạt cơ bắp (Anabolic steroid) [bảng III];
*7AE. Thuốc hay chất thuộc diện quản lý {Ritalin,
Adderall, Phenobarbital, Percocet, OxyContin,
Xanex, vv};
*7AF. Thuốc phiện (Marijuana, bao gồm chất tổng hợp
(sythetics) ;
*7AG. LSD [bảng I];
*7AH. Thuốc gây mê (Cocaine) [bảng II];
*7AJ. Ma túy (bảng I);
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*7AK. Thuốc hít* (Inhalants) (bất cứ các loại dung môi
không bền, bình phun, chất gây mê hoặc các
nitrites không bền) [ví dụ như keo, sơn mỏng,
keo xịt tóc, Pam, ê te, vv]
*7AL. Thuốc không toa (ví dụ như Nodoz, Vivarin,
thuốc suyển, thuốc viên giảm cân/tăng lực,
aspirins, thảo dược, vv);
*7AN. Các chất tương tự (giả định);
*7AO. Thuốc phiện (Marijuana) (tội nghiêm trọng – buôn
bán – bao gồm việc sở hữu thuốc phiện đã được
đóng gói để phân phối hoặc sở hữu nhiều hơn
một ounce);
*7AP. Mồi chài hoặc nhận một chất;
*7AQ. Trang bị/Cung cấp/Bán chất;
*7AR. Thuốc kê toa không thuộc diện quản lý (ví dụ
như Prozax, Seroquel, Amoxicillin, v.v);
*7AZ. Các thuốc khác (liệt kê) ___________________
Học sinh được phép tự sử dụng thuốc trị suyển và
epinephrine theo toa tự tiêm khi có giấy xác nhận đồng ý
của phụ huynh và các văn bản bắt buộc được gửi đến
hiệu trưởng hoặc người đại diện hiệu trưởng. Vui lòng
gặp ban giám hiệu của nhà trường để hoàn tất mẫu
đơn/thủ tục thích hợp của quận.
PHẦN B
Học sinh không được sở hữu, mua bán, sử dụng,
vận chuyển hoặc gạ gẫm bất cứ trang thiết bị cá nhân
có liên quan đến thuốc, bao gồm nhưng không giới hạn,
ống điếu, ống nước, kẹp, giấy vấn, hoặc bất cứ loại đồ
dùng nào liên quan tới việc sử dụng thuốc hoặc minh
họa thuốc hay minh họa việc sử dụng thuốc ngoại trừ
trường hợp những đồ vật này liên quan đến chương
trình giảng dạy đã được phê duyệt.
Những trang thiết bị cá nhân bị nghiêm cấm, bao
gồm nhưng không giới hạn:
*7BA. Ống điếu, ống nước, kẹp, giấy vấn hoặc những
vật thể khác để dùng vào việc sử dụng thuốc;
*7BB. Hình ảnh, bản vẽ hoặc tranh về thuốc, việc sử
dụng thuốc, hoặc các đối tượng được sử dụng
trong việc dùng thuốc;
*7BZ. Những loại khác (liệt kê) _________________
PHẦN C
Học sinh không được sở hữu, sử dụng, mua bán,
vận chuyển hoặc gạ gẫm các sản phẩm liên quan đến
thuốc lá, hoặc các trang thiết bị cá nhân liên quan đến
thuốc lá chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, diêm
quẹt, bật lửa, ống điếu, giấy vấn và những vật dụng
cùng loại.
Những trang thiết bị cá nhân bị nghiêm cấm bao
gồm nhưng không giới hạn:
7CA. Những sản phẩm từ thuốc lá (ví dụ như thuốc
điếu, thuốc lá bột, thuốc lá nước, xì gà, vv.);
7CB. Trang thiết bị cá nhân liên quan đến thuốc lá (ví
dụ như diêm quẹt, bật lửa, giấy vấn và những vật
dụng cùng loại, vv.);
7CZ. Những vật dụng khác (liệt kê) ______________
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ĐIỀU 8 - Không Chấp Hành Các
Hướng Dẫn Hoặc Yêu Cầu

*9D.

Hành vi vuốt ve có tính dâm dục hoặc những
hành vi nựng nịu/sờ mó thiếu đứng đắn cơ thể
của chính người học sinh đó;

*9E.

Hành vi vuốt ve có tính dâm dục hoặc những
hành vi nựng nịu/sờ mó thiếu đứng đắn cơ thể
của người khác;

*9F.

Quan hệ tình dục;

*9G.

Quan hệ tình dục bằng miệng hoặc bất cứ hành
vi kê gian nào;

*9H.

Hành hung tình dục (cố ý đưa vật thể lạ vào cơ
quan sinh dục hay hậu môn của người khác mà
không có sự đồng ý của người đó);

*9I.

Tài liệu khiêu dâm. Sở hữu hay truyền đi bằng
bất cứ phương tiện nào, các mô tả, hình ảnh, thu
băng, hay bất cứ tài liệu nào khác liên quan đến
việc trưng bày cơ quan sinh dục ngoài, vùng mu,
mông, hay ngực.

*9IB.

Tài liệu mang tính khám phá tính dục/tài liệu rõ
ràng về tính dục. Sở hữu hay truyền đi bằng bất
cứ phương tiện nào các mô tả, hình ảnh, thu
băng, hay bất cứ tài liệu nào khác liên quan đến
(a) các hành vi tính dục dưới bất cứ hình thức
nào, (b) trưng bày cơ quan sinh dục ngoài, vùng
mu, ngực, hay mông của trẻ vị thành niên, hay
(c) các nội dung tính dục bằng đồ họa khác.

*9J.

Hôn hít hoặc những hành vi âu yếm;

*9K.

Quấy rối tính dục trẻ em có tính chất nghiêm
trọng (hành vi vi phạm quấy rối tính dục trẻ em
gây nên thương tật về thể chất cho trẻ em hoặc
liên quan đến hành vi kê gian);

*9L.

Hành vi kê gian có tính nghiêm trọng (thực hiện
hay phục tùng bất cứ hành vi tính dục nào có liên
quan đến cơ quan sinh dục của một người và
miệng hoặc hậu môn của người khác bằng vũ
lực và trái với ý chí của người khác, hay khi
người thực hiện hành vi quan kê gian với người
nhỏ hơn mười tuổi);

*9M.

Cưỡng hiếp (một người thực hiện hành vi cưỡng
hiếp khi người đó có sự nhận thức về quan hệ
xác thịt một cách cưỡng bức và trái với ý chí của
người nữ hoặc đối với người nữ dưới 10 tuổi. Sự
nhận thức về quan hệ xác thịt trong hành vi
cưỡng hiếp xảy ra khi bộ phận sinh dục của
người nam được đưa vào bộ phận sinh dục của
người nữ);

*9N.

Hành vi có tính chất dâm dục (bất cứ hành vi
nào) (bao gồm “cỡi truồng chạy rong" (streaking)
hay "trật mông đít" (mooning ));

Hành hung liên quan đến tính dục (hành vi va
chạm thể chất cố tình vào các bộ phận kín của
cơ thể người khác mà không có sự đồng tình của
người đó);

*9O.

Điệu bộ tục tĩu và/hoặc thiếu đứng đắn hoặc
những điệu bộ bắt chước hoặc ngụ ý quan hệ
tình dục;

Cho phép học sinh khác/người khác thực hiện
hành vi có tính chất dâm dục hoặc không đứng
đắn đối với cơ thể của chính mình;

*9Z.

Những hành vi khác (liệt kê) ____________

Học sinh không được không tuân thủ những hướng
dẫn hoặc yêu cầu hợp lý của giáo viên, giáo sinh, giáo
viên dự bị, trợ giảng, ban giám hiệu, nhân viên lái xe
buýt của trường hoặc những nhân viên có thẩm quyền
khác của nhà trường. Những hành vi bị nghiêm cấm bao
gồm nhưng không giới hạn:
8A. Không chấp hành hướng dẫn hoặc yêu cầu của
cán bộ công nhân viên nhà trường;
8B.

Không chấp hành những văn bản hướng dẫn, nội
qui, điều lệ của nhà trường;

8Z.

Những hành vi khác (liệt kê) ________________

ĐIỀU 9 - Hành Vi Vi Phạm, Hành Vi
Thiếu Đứng Đắn Có Liên Quan Đến
Tính Dục
Học sinh không được có những hành vi quấy rối tình
dục thông qua những va chạm hay bằng lời. Học sinh
không được có những hành vi thiếu đứng đắn, hành vi
có tính chất dâm dục, điệu bộ hay vuốt ve có tính chất
dâm dục, hoặc những hành vi sờ mó/nựng nịu thiếu
đứng đắn cơ thể của bản thân người học sinh đó hoặc
của học sinh khác, hoặc bất cứ hành vi quan hệ tình dục
nào. Học sinh không được sử dụng bất cứ điệu bộ
không thích hợp nào bắt chước hay ngụ ý những hành
vi tình dục hoặc có những hành vi như "cỡi truồng chạy
rong" (streaking), hay "trật mông đít” (mooning) vì những
danh từ này hay bị hiểu lầm. Những hành vi này không
thể được xem như những hành vi nghịch ngợm thông
thường.
Học sinh không được sở hữu, xem xét, sao chép,
mua bán hay vận chuyển những tài liệu đã được in hoặc
không in có tính chất khiêu dâm, bao gồm tất cả các tài
liệu liên quan đến tính dục không thuộc chương trình
giảng dạy đã được in hoặc không in; hoặc học sinh
không được sở hữu, xem xét, sao chép, mua bán, vận
chuyển những tài liệu khiêu dâm đã được in hoặc không
in, bao gồm nhưng không giới hạn, những tài liệu không
thuộc chương trình giảng dạy mô tả cơ quan sinh dục
ngoài hay phần mông của đàn ông hoặc đàn bà mà
không có lớp làm mờ hình, hoặc bất cứ bộ phận nào
của bộ ngực phụ nữ không có lớp làm mờ hình.
Những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm nhưng
không giới hạn:
*9A. Quấy rối tình dục (thông qua những va chạm hay
bằng lời), những hành vi có chủ ý, lặp lại và mang
tính tự nguyện, những điệu bộ, những nhận xét
bằng lời hay viết có liên quan đến tính dục;
*9B.

*9C.
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động băng nhóm hình sự như đã định nghĩa
trong điều O.C.G.A 16-15-3;
*11C2.) Thu thập, duy trì -một cách trực tiếp hay
gián tiếp- bất cứ ý định hay sự kiểm soát đối
với bất cứ tài sản thực sự nào hay tài sản cá
nhân nào dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm
tiền tệ, thông qua hoạt động băng nhóm hình
sự hoặc tiền thu được từ các hoạt động này.
*11C3.) Tham gia vào, một cách gián tiếp hay
trực tiếp, hoặc âm mưu tham gia hoạt động
băng nhóm tội ác khi hành động như là người
tổ chức, chỉ đạo hoặc các vị trí lãnh đạo khác
liên quan đến băng nhóm tội ác đường phố;
*11C4.) Gây ra, khuyến khích, khẩn khoản, bắt
buộc người khác tham gia vào các băng nhóm
tội ác đường phố;
*11C5.) Liên lạc, một cách trực tiếp hay gián tiếp,
với bất cứ sự đe dọa nào về việc gây thương
tích hoặc thiệt hại cho một người hoặc tài sản
của người khác hoặc bất cứ thành viên dự
khuyết hay họ hàng của người khác với chủ ý
ngăn cản người đó giúp đỡ một thành viên hay
thành viên dự khuyết của băng nhóm tội ác
đường phố ra khỏi băng nhóm tội ác đường
phố đó;
*11C6.) Trao đổi, một cách trực tiếp hay gián tiếp,
với người khác bất cứ sự đe dọa nào về việc
gây thương tích hoặc thiệt hại cho một người
hoặc tài sản của người khác hoặc bất cứ thành
viên dự khuyết hay họ hàng của người khác với
chủ ý trừng phạt hoặc trả đũa người đó vì đã ra
khỏi băng nhóm tội ác đường phố;
*11C7.) Trong khi được thuê mướn hoặc liên đới
đến băng nhóm tội ác đường phố mà phạm bất
cứ tội nào được liệt kê tại O.C.G.A. § 16-15-3
với sự hiểu biết rằng các thành viên của băng
nhóm hình sự đường phố này đã phạm một hay
nhiều tội;
*11C8.) Phạm bất cứ tội nào được liệt kê tại
O.C.G.A. § 16-15-3 với chủ ý duy trì hay nhằm
nâng tình trạng hay vị thế của mình trong băng
nhóm tội ác đường phố;

Ghi chú: Tin nhắn mang tính tính dục (gửi và nhận các
tin nhắn mang tính dâm dục hay khiêu dâm) sẽ được xử
lý căn cứ theo điều lệ 9I hay 9IB và có thể dẫn đến một
phạm vi các biện pháp xử phạt bao gồm đình chỉ học tập
cho đến bị đưa ra buổi điều trần kỷ luật.

ĐIỀU 10 - Vắng Mặt Không Phép
Học sinh không được vắng mặt ở trường hay bất cứ
các buổi học nào hoặc các chương trình bắt buộc khác
trong giờ học bắt buộc ngoại trừ khi học sinh bị bệnh
hay vì nguyên do may mắn, trừ khi có giấy phép của
giáo viên, hiệu trưởng hoặc các nhân viên có thẩm
quyền chính thức của nhà trường. Học sinh không được
rời khỏi phạm vi nhà trường trước giờ tan học, sau khi
vào trường mà không có phép của nhân viên có thẩm
quyền chính thức của nhà trường.
Những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm nhưng không
giới hạn:
10A. Đến lớp trễ;
10B. Đến trường trễ;
10C. Vắng mặt không phép ở lớp (AWOL - Vắng mặt
không có giấp phép chính thức);
10D. Vắng mặt không phép ở trường – AWOL;
10E. Vắng mặt không phép (Không chấp hành các qui
định của nhà trường về việc hiện diện bắt buộc);
10Z. Những hành vi khác (liệt kê) ________________

ĐIỀU 11 - Những Hành Vi Chống Lại
Trật Tự Kỷ Cương
Học sinh không được có những hành vi nào nhằm
chống lại trật tự kỷ cương của nhà trường. Những hành
vi này, bao gồm nhưng không giới hạn, vi phạm những
qui định của nhà trường; vi phạm luật tiểu bang và luật
liên bang; tham gia vào những hành vi liên quan đến
băng nhóm và hoặc hành vi của băng nhóm tội ác như
đã định nghĩa và nghiêm cấm theo điều O.C.G.A §1615-3 và §16-15-4; cung cấp thông tin sai sự thực cho
nhân viên nhà trường, sở hữu bất hợp lệ hoặc sử dụng
không thích hợp những thanh la de, những thiết bị thông
tin liên lạc điện tử (máy hát đĩa, MP3, trò chơi video và
máy truyền hình), lêu lỏng hay xâm nhập, hoặc gây rối
cộng đồng đến mức nguy hiểm có thể trở thành mối đe
dọa cho cộng đồng nhà trường.
Căn cứ theo các qui định liệt kê bên dưới, Sở Giáo
Dục quận Gwinnett chỉ cho phép học sinh sở hữu máy
nhắn tin hoặc các thiết bị liên lạc điện tử một cách hạn
chế và trao cho ban giám hiệu các trường thẩm quyền
đề ra các điều lệ liên quan đến việc sở hữu và sử dụng
các thiết bị này tại trường.
Những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm nhưng
không giới hạn:
11A. Vi phạm các qui định của nhà trường (nêu các
qui định đặc thù);
*11C. Các hoạt động liên quan đến băng nhóm tội ác (như
định nghĩa trong điều O.C.G.A 16-15-3 và 16-15-4)
bao gồm nhưng không giới hạn trong các hành vi:
*11C1.) Thực hiện hoặc tham gia vào các băng
nhóm tội ác đường phố thông qua một hoạt
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11E. Cung cấp thông tin sai sự thực và/hoặc giả mạo;
11F. Gian dối;
11G

Cờ bạc;

11H. Đạo văn;
11I.

Nói tục (ngôn ngữ tục tĩu, thô bỉ không trực tiếp
nhằm vào người khác) trong phạm vi nhà trường
hay các sự kiện do nhà trường tài trợ;

11K. Các thanh la de;
11L. Sử dụng các thiết bị điện tử mà không được
phép trong giờ học bao gồm nhưng không giới
hạn máy thu băng, máy truyền thanh, máy hát
đĩa, MP3, trò chơi video, và máy truyền hình;
11N. Lêu lỏng;
*11O. Xâm nhập bất hợp pháp;
*11P. Hành vi vi phạm ngoài cộng đồng có thể trở
thành nguy cơ đối với cộng đồng. Bất cứ hành vi
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nào của học sinh diễn ra bên ngoài phạm vi nhà
trường (1)có thể dẫn đến việc học sinh bị buộc
tội hình sự nghiêm trọng hay có thể dẫn đến
hành vi phạm tội nghiêm trọng nếu do người lớn
thực hiện; và hành vi (2) làm cho việc học sinh
tiếp tục hiện diện tại trường là mối hiểm nguy
tiềm ẩn đối với người hoặc tài sản của nhà
trường hoặc gây rối loạn cho hoạt động giáo dục;
*11S. Những hành vi vi phạm nghiêm trọng khác: (liệt
kê) ___________________________________
11T. Thể hiện như là một thành viên của băng nhóm
tội ác đường phố được Đội Đấu Tranh Chống
Băng Nhóm Quận Gwinnett xác định bằng nhiều
biểu hiệu sau: cách phục trang, phương tiện và
phương thức thông tin liên lạc bao gồm cách sử
dụng các dấu hiệu tay, việc sở hữu các bản phát
hành của các bài viết/biểu hiện liên quan đến
băng nhóm, hay việc kết nạp thành viên;
11U. Làm sai lệch, diễn dịch sai, bỏ bớt, hay báo cáo
sai trái các thông tin liên quan đến vụ việc được
cho là hành vi không thích hợp của một giáo
viên, ban giám hiệu, hay nhân viên nhà trường
đối với học sinh.
11Z. Những hành vi không nghiêm trọng khác: (liệt kê)
_______________________________________

ĐIỀU 12 - Tái Phạm, Vô Kỷ Luật,
Thường Xuyên Có Hành Vi Vô Kỷ
Luật
Học sinh thường xuyên gây rối loạn và tái phạm những
qui định khác của trường sẽ bị khép vào điều khoản về
hành vi vi phạm nội qui của trường hay hành vi vô kỷ
luật tái phạm nhiều lần. Điều khoản này được áp dụng
sau những bước khắc phục bao gồm việc đề ra và thực
hiện kế hoạch sửa chữa hành vi và kỷ luật học sinh.
12A. Thường xuyên gây rối loạn và tái phạm các điều
lệ khác của nhà trường;
12Z. Những hành vi khác ______________________
Học sinh và phụ huynh sẽ phải được thông báo
trước một khi học sinh bị cảnh cáo Điều 12, tất cả các
hành vi vi phạm sau đó sẽ dẫn đến các biện pháp xử
phạt leo thang và có khả năng dẫn đến cáo buộc vi
phạm Điều 12 riêng lẽ và ra họp điều trần kỷ luật.

ĐIỀU 13 – Vi Phạm Trên Xe Buýt
Trường Học
Học sinh không được gây nên hay thử gây nên (trực
tiếp hay gián tiếp) một sự mất trật tự hay xáo trộn cho xe
buýt nhà trường bằng bất cứ phương thức nào bao gồm
nhưng không giới hạn các hành vi sau:
*13A. Gây rối loạn trên xe buýt. Học sinh không được
sử dụng bạo lực, sức mạnh, sự sợ hãi, đe dọa
hoặc các hành vi khác nhằm gây rối loạn hoặc
gây trở ngại cho khả năng nhân viên lái xe buýt
điều khiển xe buýt an toàn;
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*13B. Ném đồ vật vào nhân viên lái xe buýt;
13C. Không tuân theo hướng dẫn, điều lệ hoặc qui định;
13D. Sử dụng kiếng, thanh la de, máy chụp hình có
đèn chiếu hoặc bất cứ loại thiết bị chiếu sáng
hoặc thiết bị phản chiếu trong quá trình vận hành
của xe buýt mà không có sự cho phép của nhân
viên lái xe buýt;
13E. Cử chỉ đánh nhau;
*13F. Đánh nhau;
13G. Chuyển hướng hoặc đánh lạc hướng sự chú ý
của nhân viên lái xe buýt;
13H. Ném đồ vật trên xe buýt hoặc ra ngoài cửa sổ xe
buýt;
13I.

Làm ồn quá đáng;

13J.

Sử dụng bất cứ thiết bị điện tử nào trong quá
trình vận hành xe buýt, bao gồm nhưng không
giới hạn điện thoại di động, máy nhắn tin, máy
nghe radio, máy nghe băng hoặc dĩa mà không
có tai nghe;

13Z. Mục khác (liệt kê): ________________________
Ghi chú: Tất cả các điều lệ khác của GCPS vẫn được
áp dụng khi trên xe buýt hay tại các trạm xe buýt.
An toàn là mối ưu tiên hang đầu trong khi chuyên chở
học sinh đến trường và về nhà. Khi trên xe buýt, nhân
viên lái xe buýt là nhân viên của nhà trường có trách
nhiệm giám sát học sinh. Nhân viên lái xe buýt phải có
khả năng tập trung vào việc lái xe trong mọi lúc. Việc
gây xao lãng trong giây phút cho nhân viên lái xe buýt có
thể dẫn đến một tai nạn nghiêm trọng gây nên thương
tích hoặc tử vong. Sự an toàn và bình ổn của mỗi học
sinh phụ thuộc vào việc mỗi người tuân theo những
chuẩn mực hành vi liệt kê trong bản Điều Lệ này. Sự an
toàn là lý do vì sao những vi phạm nhất định có mức độ
xử phạt khác nhau hoặc được chọn xác định là hành vi
vi phạm trên xe buýt nhà trường.
Nếu một học sinh liên quan vào việc bắt nạt hoặc
các hành vi bạo lực thể chất khác chẳng hạn như đe
dọa hay hành hung người khác trên xe buýt của trường,
sẽ bắt buôc có một buổi họp với phụ huynh hoặc người
giám hộ và nhân viên trường học thích hợp nhằm phát
triển một bản thỏa thuận về hành vi trên xe buýt dành
cho học sinh.
Ghi chú: Bất cứ học sinh nào, bị phạt đình chỉ học
tại trường về hành vi vi phạm trên xe buýt có thể mất
đặc quyền đi xe buýt trong một hoặc nhiều ngày bị phạt
đình chỉ học tại trường.
Ghi chú: Tất cả các qui định có dấu hoa thị có
thể dẫn đến việc thông báo với SRO có khả năng
chuyển vụ việc đến Luật sư của Khu học chánh.
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Trường Công Lập Quận Gwinnett
Bản Điều Lệ Đạo Đức Vận Động Viên
Việc tham gia vào các cuộc thi đua thể thao liên trường
là một quyền lợi dành cho Học Sinh của Sở Giáo Dục
Quận Gwinnett. Học sinh tham gia hoạt động thể thao
ngoại khóa của Hiệp Hội Trung Học Phổ Thông Georgia
(GHSA) sẽ là đại diện của Các Trường Công Lập Quân
Gwinnett (GCPS). Tất cả các học sinh được yêu cầu
phải cư xử theo một phong cách để áp ứng những tiêu
chuẩn cao nhất của GCPS trong tất cả thời gian.
Bản Điều Lệ Đạo Đức được thiết kế nhằm thiết lập
những kỳ vọng và tiêu chuẩn cao cho tất cả học sinh
tham gia vào những hoạt động thể thao được phê chuẩn
của GHSA. Tất cả học sinh, phụ huynh và huấn luyện
viên hiểu rằng ưu tiên nhất là thành tích học tập. Bản
Điều Lệ Đạo Đức gây dựng các kỳ vọng cao về hành vi
và hậu quả phù hợp khi hành vi vi phạm xảy ra.
Bản Điều Lệ Đạo Đức sẽ được sử dụng vào ngày đầu
tiên học sinh tham gia một đội thề thao của trung học
phổ thông GCPS. Bản Điều Lệ vẫn được sử dụng cho
toàn niên học, bao gồm cả thời gian nhà trường không
làm việc.
Những hành vi vi phạm và hậu quả liệt kê bên dưới là
tình huống thêm vào (không phải thay thế) cho bất kỳ
những hậu quả nào của trường hoặc của hình sự liên
quan tới hành vi sai trái của học sinh.
Tất cả hậu quả được liệt kê trong Bản Điều Lệ Đạo Đức
này là tiêu chuẩn tối thiểu. Huấn luyện viên có toàn
quyền đặt ra các hậu quả nhiều hơn và cao hơn tiêu
chuẩn tối thiểu.
HÀNH VI VI PHẠM VÀ HẬU QUẢ CỦA BẢN ĐIỀU LỆ
ĐẠO ĐỨC
Vi Phạm A: Các học sinh bị đình chỉ dài hạn (quá 10
ngày) (có hoặc không có quyền lựa chọn GIVE)
Hậu Quả: không đủ tiêu chuẩn tham gia hoặc tham dự
bất kỳ hoạt động thể thao hoặc hoạt động ngoại khóa
trong thời gian bị đình chỉ.
Vi Phạm B: Bị bắt, hoặc bị cáo buộc với sự can
phạm của bất kỳ hành vi phạm tội nào mà là một
trọng tội hoặc sẽ tạo thành một trọng tội nếu người
phạm tội là một người lớn. (bất kể vị trí hoặc thời gian
của hành động bị cáo, trong hoặc ngoài nhà trường)
Hậu Quả: Đình chỉ ngay lập tức tất cả các việc tham dự
cho đến:
a. Viên Chức nhà trường xát định rằng học sinh không
có cam kết (các) hành động hoặc hành vi trọng tội khác;
hoặc;
b. Các công tố viên giải tán hoặc xóa bỏ tất cả những
cáo buộc hoặc kiến nghị chưa được giãi quyết; hoặc;
c. Học sinh nhìn nhận có tội cho một tội nhẹ, trong
trường hợp đề cập đến những vi phạm D liệt kê trong
MS-HS Student and Parent Handbook, 12-13 – Vietnamese

luật này; hoặc
d. Học sinh bị kết án và và bị tuyên án trọng tội hoặc bị
xét xử là làm việc sai trái trong Tòa Án Đạo Đức của
Thanh Thiếu Niên. Việc sai trái này nếu cam kết bởi một
người lớn thì có thể bị kết án như một trọng tội và chấp
hành bất kỳ hoặc toàn bộ phận của bản án bao gồm tất
cả giai đoạn tù treo.
Đối với các hành vi vi phạm sau đây (C,D và E), ban
giám đốc của trường phải có chứng cớ và/hoặc xác
nhận hành vi vi phạm theo qui định như sau:
1. Học sinh tự thừa nhận tham gia
2. Người tài trợ, huấn luyện viên hoặc nhân viên khác
chứng kiến sự tham gia của học sinh.
3. Cha mẹ thú nhận sự tham gia của con em mình vào
thuốc lá, thức uống có cồn, hoặc những thuốc khác.
4. Xác nhận bắng báo cáo chính thức của cảnh sát đưa
cho trường học.
5. Bằng chứng vi phạm thông qua điều tra của viên
chứa nhà trường.
Nếu hành vi phạm tội xảy ra tại trường hoặc trong phạm
vi nhà trường (bất cứ lúc nào), ngoài các khoảnh đất
của trường, tại một hoạt động, chức năng, hoặc sự kiện
do nhà trường bảo trợ, hoặc tuyến đường đến trường
và rời khỏi trường, học sinh phải tuân theo những hành
động được mô tả trong Bản Điều Lệ Đạo Đức Tác
Phong Học Sinh (Chính Sách JCD) và những hậu quả
như sau cho các hoạt động ngoại khóa.
Vi Phạm C: Thuốc lá (bất kỳ loại nào)
Hậu quả:
Hành vi phạm tội lần thứ nhất: Hậu quả được quyết định
qua chính sách thể thao/ngoại khóa của trường học địa
phương
Hành vi phạm tội lần thứ hai: Đình chỉ các cuộc thi đấu
thể thao ngoại khóa cho tối thiểu 10% phần còn lại của
mùa
Hành vi phạm tội lần thứ ba: Đuổi ra khỏi đội nhưng cho
phép thử khả năng cho các hoạt động thể thao ngoại
khóa tiếp theo sau khi mùa thể thao/hoạt động đã kết
thúc.
Vi Phạm D: Thức Uống Có Cồn/Những loại thuốc khác
(Có và/hoặc sử dụng)/Những Vi Phạm Luật Hình Sự Tội
Nhẹ
Hậu quả: Huấn luyện viên/Người Tài Trợ và Người
Quản Trị sẽ gặp mặt với học sinh và phụ huynh hoặc
người giám hộ.
Hành vi phạm tội lần thứ nhất: Hậu quả được quyết định
qua chính sách thể thao/ngoại khóa của trường học địa
phương
Hành vi phạm tội lần thứ hai: Đình chỉ các cuộc thi đấu
thể thao ngoại khóa cho tối thiểu 20% phần còn lại của
mùa
Hành vi phạm tội lần thứ ba: Đình chỉ tất cả các hoạt
động thể thao ngoại khóa cho phần còn lại của niên học.
Vi Phạm E: Các hành vi vi phạm điều lệ của trường mà
dẫn đến ISS hoặc OSS
Hậu quả:
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Đình Chỉ Học Tại Trường (ISS): Việc tham gia có thể
tiếp tục sau khi học sinh được phóng thích khỏi ISS. Học
sinh không thể tham gia hoạt trong ngày học sinh được
phóng thích khỏi ISS
Đình Chỉ Học khỏi Trường: (ngắn hạng – không quá 10
ngày) - Việc tham gia có thể tiếp tục sau khi chấp hành
đình chỉ – chính sách JDD
Vi Phạm F: Quấy rối
Hậu quả:
Huấn luyện viên/Người Tài Trợ và Người Quản Trị sẽ
gặp mặt với học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ
Hành vi phạm tội lần thứ nhất: Đình chỉ các cuộc thi đấu
thể thao ngoại khóa cho tối thiểu 10% phần còn lại của
mùa
Hành vi phạm tội lần thứ hai: Đình chỉ tất cả các hoạt
động thể thao ngoại khóa cho phần còn lại của niên học.

Các Trung Tâm GIVE
Mục tiêu của Các Trung Tâm Giáo Dục Khắc Phục
Quận Gwinnett (GIVE) là nhằm:
• Theo sự tùy nghi của chủ tịch điều trần, hội đồng
điều trần, hay Sở Giáo Dục, cung cấp cơ hội học tập
cho học sinh, những em đã có hành vi không thích
hợp dẫn đến hậu quả bị đuổi học khỏi chương trình
học thông thường hơn 10 ngày. Chỉ có những học
sinh do các buổi điều trần kỷ luật, Sở Giáo Dục đình
chỉ học tập hoặc được tòa án giới thiệu mới đủ điều
kiện nhập học tại Trung Tâm GIVE.
• Giảm số lượng học sinh bị trục xuất hoàn toàn khỏi
chương trình học tại cấp Trung học cơ sở và Trung
học phổ thông.
• Cung cấp cho học sinh bị đình chỉ học một chương
trình học thay thế việc bị trục xuất hoàn toàn khỏi
chương trình học và cung cấp cho em cơ hội để
khắc phục hành vi và trở về môi trường học thông
thường.
Độ dài của mỗi buổi học
• Tất cả học sinh tại Các Trung Tâm GIVE bắt buộc
tham gia toàn thể buổi học của ngày, trừ phi em
tham gia vào chương trình kép khác.
• Học sinh phải có kế hoạch đến trường không sớm
hơn 15 phút trước giờ học, và em phải đến ngay lớp
sau khi vào trường. Các em không thể ở bên ngoài
trường trước và sau giờ học. Các em phải rời
trường ngay lập tức khi buổi học của ngày kết thúc.
Các đề mục khác về Các Trung Tâm GIVE
• Có hai trung tâm, GIVE East (Lawrenceville) và
GIVE West (Norcross).
• Phương tiện đi lại không được cung cấp; trừ trường
hợp phương tiện đi lại của các học sinh theo
chương trình giáo dục đặc biệt theo qui định của luật
pháp.
• Các học sinh từ lớp 6 đến 12 có thể nhập học tại
Các Trung Tâm GIVE.
• Học sinh theo học tại Các Trung Tâm GIVE được
phép học các lớp trên mạng.
• Học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục được nhân
viên nhà trường chấp thuận.
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Hành Vi Vi Phạm của Học Sinh:
Khung Xử Phạt
Ban giám hiệu nhà trường quyết định ra cáo trạng
đối với hành vi vi phạm bản Điều Lệ Đạo Đức Tác
Phong Học Sinh. Khung xử phạt cho các hành vi vi
phạm do ban giám hiệu và nhân viên nhà trường đưa ra
có thể bao gồm:
Biện pháp kỷ luật cấp độ I (xử phạt ở mức độ nhẹ)
Biện pháp kỷ luật cấp độ I được áp dụng cho các
hành vi vi phạm loại nhẹ gây trở ngại cho trật tự kỷ
cương của trường. Tiếp theo các biện pháp khắc phục
thích hợp do giáo viên thực hiện, học sinh sẽ được đưa
lên gặp ban giám hiệu. Khung xử phạt từ họp với ban
giám hiệu cho đến đình chỉ học khỏi trường ba (3) ngày.
Biện pháp kỷ luật cấp độ II (xử phạt ở mức độ nặng)
Biện pháp kỷ luật cấp độ II được áp dụng cho các
hành vi vi phạm loại vừa gây trở ngại cho trật tự kỷ
cương của trường. Học sinh sẽ được đưa lên gặp ban
giám hiệu. Biện pháp xử phạt bao gồm bất cứ sự kết
hợp nào của việc đình chỉ học tập tại trường hay đình
chỉ học tập khỏi trường từ bốn (4) đến chín (9) ngày.
Ngoại lệ duy nhất cho “sự kết hợp” này là dành cho
người vi phạm lần đầu cấp độ II những qui định liệt kê
tại Điều 7. Những người vi phạm lần đầu đó có khả
năng bị đình chỉ học chín ngày khỏi trường, nhưng giảm
còn ba ngày nếu học sinh và phụ huynh chọn tham gia
Chương trình CLFC.
Biện pháp kỷ luật cấp độ III (xử phạt ở mức độ
nghiêm trọng)
Biện pháp kỷ luật cấp độ III được áp dụng cho các
hành vi vi phạm loại nghiêm trọng. Học sinh sẽ được
đưa lên gặp ban giám hiệu. Biện pháp xử phạt cho
những hành vi này là đình chỉ học tập đến mười ngày
khỏi trường, chờ họp điều trần kỷ luật để xem xét việc
đình chỉ học dài hạn, chuyển qua chương trình giáo dục
thay thế, hoặc đuổi học vĩnh viễn.
Các Biện Pháp Xử Phạt Kỷ Luật Thay Thế
Một học sinh bị đình chỉ học ngắn hạn hay dài hạn có
thể được cung cấp một cơ hội để giảm thời hạn đình chỉ
học bằng cách hoàn tất các biện pháp xử phạt kỷ luật
thay thế. Quyết định cho phép học sinh cơ hội giảm thời
hạn đình chỉ học tập tùy thuộc vào chỉ thị của ban giám
hiệu, chủ tịch điều trần, hay hội đồng quyết định biện
pháp xử phạt, hậu quả của hành vi vi phạm của học
sinh. Học sinh sẽ có cư hội hoàn tất biện pháp xử phạt
thay thế hay chịu bị đình chỉ học toàn thời gian. Các biện
pháp xử phạt kỷ luật thay thế sau đây được duyệt: (1)
Tham dự chương trình Thiết Lập Mối Liên Hệ Gia Đình
Lâu Dài (CLFC) hay chương trình tương tự; (2) thực
hiện dịch vụ phục vụ cộng đồng; hay (3) bồi thường.

Các Yêu Cầu về Tái Nhập Học Sau Khi
Bị Đình Chỉ Học Dài Hạn
Vào cuối kỳ hạn đình chỉ học, nếu học sinh không theo
học chương trình giáo dục thay thế hoặc không được
theo học chương trình giáo dục thay thế hay bị đuổi học
do có hành vi vi phạm, sẽ có một buổi họp xem xét việc
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tái nhập học tại trường tại địa phương trước khi học sinh
được đăng ký học.
Học sinh phải cung cấp các bằng chứng của ít nhất là
ba (3) điều trong các điều sau đây và thông tin này phải
được fax đến Văn Phòng Kỷ Luật Học Sinh và Biện
Pháp Khắc Phục Hành Vi (Office of Student Discipline
and Behavioral Interventions) (770-513-6840).
• Hoàn tất chương trình học thông qua khóa học
hàm thụ hay các chương trình giáo dục khác
được chứng thực; hoặc chương trình học tại
gia;
• Tình nguyện làm công tác phục vụ cộng đồng
hoặc các tổ chức tôn giáo 30 giờ trong thời gian
bị đình chỉ học tập,
• Làm bán thời gian trong suốt thời gian bị đình
chỉ học tập;
• Học sinh có thể nộp bản tự luận (tối thiểu 300 từ)
về sự cố đã đưa học sinh ra buổi điều trần kỷ
luật, thảo luận về các bài học đã học được, và
giải thích lý do vì sao em muốn trở về trường;
• Các thư giới thiệu từ ít nhất ba nguồn khác
nhau, mà không phải là họ hàng, xác nhận về
tác phong tốt của học sinh và khả năng thích
hợp của học sinh trong việc trở về trường;
• Văn bản cho thấy học sinh đã tìm kiếm sự hổ
trợ từ các tổ chức y tế tư nhân hay cộng đồng
liên quan đến khả năng thích hợp của học sinh
trong việc trở về trường; và/hoặc
• Bất cứ văn bản chứng minh hay lời khai rằng
học sinh đã cố gắng theo đuổi con đường học
vấn; không tham gia vào các hành vi vi phạm có
tính chất hình sự nào; đóng góp vào việc xây
dựng cộng đồng bằng cách thức nào đó; hoặc
bất cứ bằng chứng nào khác cho thấy học sinh
mong mỏi hoàn tất chuyện học và sẽ tuân thủ
các qui định về kỷ luật của Sở Giáo Dục.

•

•

Các chủ tịch điều trần nghe những chứng cứ liên
quan đến cáo trạng dành cho các hành vi vi phạm
của học sinh, và sự vi phạm nếu được chứng minh,
có thể bắt buộc đình chỉ học tập hơn mười (10) ngày
cho đến một (1) năm với đề nghị đuổi học vĩnh viễn.
Khi hai hay nhiều học sinh bị buộc tội vi phạm điều
lệ nhà trường từ một vụ việc duy nhất hay cùng sự
kiện cơ bản giống nhau, chỉ một buổi điều trần có
thể được tiến hành nhằm xử lý các hành vi vi phạm
điều lệ cho tất cả học sinh có liên quan nếu như một
buổi điều trần duy nhất khó có khả năng dẫn đến sự
mơ hồ cho chủ tịch điều trần hay định kiến một cách
đáng kể một học sinh.

Trình Tự Thủ Tục Điều Trần

Văn Phòng Kỷ Luật Học Sinh và Biện Pháp Khắc Phục
Hành Vi sẽ thông báo với cán bộ của trường tại địa
phương khi học sinh đáp ứng đủ các yêu cầu và buổi họp
tái nhập học sẽ được tổ chức tại trường.

Tất cả các buổi điều trần đều được ghi âm điện tử.
Các buổi điều trần trước (các) chủ tịch điều trần kỷ luật
học sinh học sinh là tuyệt mật và không được công khai
cho đại chúng. Nhân viên hay học sinh chứng kiến một
trường hợp cụ thể có khả năng được yêu cầu và/hoặc
nhận thông cáo từ phía nhà trường để đại diện nhà
trường cung khai tại buổi điều trần. Thông cáo triệu tập
nhân chứng có tại Văn Phòng Kỷ Luật Học Sinh và Biện
Pháp Khắc Phục Hành Vi. Học sinh hoặc phụ
huynh/người giám hộ có trách nhiệm gửi thông cáo đến
nhân chứng viên và thu xếp phương tiện đi lại cho nhân
chứng viên đến buổi điều trần.
Bằng chứng trình bày trước phiên điều trần kỷ luật
có thể là vật chứng (thuốc, vũ khí, hồ sơ kỷ luật, bản
tường thuật, vv.), cũng như lời cung khai từ các nhân
chứng viên. Tại buổi điều trần, học sinh hoặc phụ
huynh/người giám hộ có quyền mời luật sư đại diện tại
buổi điều trần và tự thanh toán chi phí luật sư. Nếu luật
sư đại diện học sinh, Văn Phòng Kỷ Luật Học Sinh và
Biện Pháp Khắc Phục Hành Vi phải được thông báo
trước hai ngày học để hệ thống nhà trường sắp xếp cho
luật sư của nhà trường đến dự. Nếu phụ huynh yêu cầu
dịch vụ thông dịch, phụ huynh phải yêu cầu nhà trường
cung cấp dịch vụ này ít nhất hai ngày trước ngày họp
điều trần kỷ luật.

Họp Điều Trần Kỷ Luật Học Sinh

Việc Ra Quyết Định Như Thế Nào

Sở Giáo Dục Quận Gwinnett (BOE) thiết lập buổi họp
điều trần kỷ luật học sinh do chủ tịch điều trần kỷ luật hay
hội đồng kỷ luật điều khiển nhằm xử lý tất cả các hành vi vi
phạm của học sinh đang theo học tại hệ thống nhà trường
có thể dẫn đến hậu quả đình chỉ học tập dài hạn hay đuổi
học. Trình tự thủ tục của Họp Điều Trần Kỷ Luật được qui
định trong Đạo Luật về Tòa Kỷ Luật trong Trường Công
Lập Tiểu Bang Georgia (O.C.G.A. 20-2-750).

Thành Phần Buổi Điều Trần
•

•

Chủ tịch điều trần sẽ thụ lý những buổi điều trần liên
quan đến hai học sinh hay ít hơn.Trong các buổi
điều trần liên quan đến hơn hai học sinh, chủ tịch
điều trần sẽ thụ lý vụ việc cùng cùng với một chủ
tịch điều trần hổ trợ hay nhiều hơn.
Chủ tịch điều trần là ban giám hiệu trong quận đã
qua đào tạo trong việc tiến hành các buổi điều trần
kỷ luật.
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(Các) chủ tịch điều trần kỷ luật sẽ quyết định xem học
sinh có vi phạm bản Điều Lệ Đạo Đức Tác Phong Học
Sinh hay không và sẽ xác định biện pháp xử phạt thích
hợp. Các chủ tịch điều trần có khả năng chỉ xem xét
chứng cứ liên quan đến cáo trạng nào đó nhằm ra quyết
định có hay không việc vi phạm một điều lệ dẫn đến việc
đình chỉ học dài hạn hay đuổi học và bất cứ biện pháp
xử phạt nào được áp dụng. (Các) chủ tịch điều trần có
thẩm quyền cân nhắc mức độ của các chứng cứ trình
bày.
(Các) chủ tịch điều trần kỷ luật sẽ xem xét các hồ sơ
học tập của học sinh nếu học sinh được xét thấy đã vi
phạm bản Điều Lệ. Cả hai bên sẽ có cơ hội trình bày lời
kết hoặc kết luận. (Các) chủ tịch điều trần sẽ họp kín để
quyết định về biện pháp xử phạt thích hợp. Buổi điều
trần được gút lại khi (các) chủ tịch điều trần đọc quyết
định của mình. Thư và các thông tin khác liên quan đến
quyết định sẽ được gửi cho học sinh hoặc phụ
huynh/người giám hộ trong vòng năm (5) ngày làm việc
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Chào Mừng Quí Vị Đến Với Trường
Học Không Thuốc Lá của Chúng Tôi

sau ngày điều trần.

Kháng Cáo
Sở Giáo Dục có thể tự nguyện xem xét lại bất cứ
quyết định nào của buổi điều trần kỷ luật học sinh; tuy
nhiên, bản thông báo hợp lý về chủ định xem xét lại sẽ
được gửi đến học sinh và phụ huynh hayngười giám hộ
thích hợp. Thêm vào đó, Sở Giáo Dục Quận Gwinnett
sẽ xem xét kháng cáo đối với các quyết định của buổi
điều trần kỷ luật học sinh. Tình trạng chưa giải quyết
kháng cáo nộp lên Sở thường sẽ không cản trở việc bắt
đầu thời hiệu đình chỉ học tập hay đuổi học căn cứ theo
phán quyết của hội đồng kỷ luật học sinh. Giám đốc Sở,
tuy nhiên có thể tùy nghi cho phép học sinh trở về
trường, không tính đến kết quả của việc kháng cáo; việc
này chỉ có thể xảy ra khi Giám Đốc Sở tin rằng, về cơ
bản, học sinh sau cùng có khả năng thắng trong việc
kháng cáo. Không có bằng chứng mới cũng như việc
tranh cãi bằng lời có thể được trình bày trước Sở trong
buổi kháng cáo, và tất cả sự cân nhắc trong buổi kháng
cáo sẽ được dựa trên hồ sơ của buổi điều trần kỷ luật
học sinh và các luận cứ kháng cáo bằng văn bản của
các bên.
Thông báo về việc kháng cáo phải bằng văn bản và
gửi đến Văn Phòng Giám Đốc Sở, người nhận là Văn
Phòng Kỷ Luật Học Sinh và Biện Pháp Khắc Phục Hành
Vi tại số 723 Hi-Hope Rd., Lawrenceville, GA 30043.
Văn Phòng Kỷ Luật Học Sinh và Biện Pháp Can Thiệp
Hành Vi phải nhận được thông báo về kháng cáo hoặc
các luận cứ pháp lý của bên kháng cáo không trễ hơn
hai mươi (20) ngày kể từ ngày có quyết định của buổi
điều trần kỷ luật học sinh. Sở Giáo Dục sẽ thực hiện bất
cứ hành động nào mà Sở quyết định là thích hợp, và bất
cứ quyết định nào của Sở sẽ là quyết định sau cùng, có
thể kháng cáo lên Sở Giáo Dục Tiểu Bang.

Chương Trình về Thuốc, và Thức
Uống Có Cồn

Chính sách của Khu học chánh nghiêm cấm học
sinh, nhân viên, và khách tham quan sử dụng các
sản phẩm thuốc lá tại tất cả các trường học, cơ
sở của GCPS 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày mỗi
tuần.

Cảm ơn sự hợp tác của quí vị !

Thông Tin Chọn Lọc về Chính Sách
của Sở Giáo Dục
Khám Xét và Bắt Giữ (Chính Sách JCAB)
•

Để duy trì trật tự và kỷ luật trong các trường học và
để bảo vệ sự an toàn và bình ổn của học sinh và
của cán bộ công nhân viên nhà trường, nhân viên
có thẩm quyền của nhà trường có thể khám xét một
học sinh, ngăn tủ của học sinh hoặc xe cộ của học
sinh trong các hoàn cảnh nêu ra bên dưới và có thể
cất giữ bất cứ vật liệu bất hợp pháp, trái phép, hàng
cấm được phát hiện trong quá trình khám xét.

•

Thuật ngữ “trái phép”, được sử dụng trong chính
sách này, có nghĩa là bất cứ vật nào nguy hiểm cho
sức khỏe hoặc sự an toàn của các học sinh hoặc
nhân viên nhà trường, hoặc gây rối loạn cho bất cứ
hoạt động, chức năng, tiến trình luật định của nhà
trường, hoặc bất cứ vật nào được mô tả là trái phép
trong các qui định của nhà trường đã được phát
trước cho học sinh.

•

Học sinh không chấp thuận việc khám xét và bắt giữ
như đã được nêu trong chính sách này sẽ được
xem là cơ sở cho biện pháp kỷ luật.

•

Tất cả hoạt động khám xét của nhân viên nhà
trường phải liên quan một cách hợp lý đến mục tiêu
của việc khám xét và phải không có tính xâm phạm
quá đáng dưới góc độ tuổi tác và giới tính của người
học sinh và bản chất của sự vi phạm.

•

Trong trường hợp việc khám xét người học sinh, tư
trang, xe cộ, hoặc ngăn tủ cho thấy việc vi phạm luật
của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương-cơ quan
cảnh sát địa phương có thể được thông báo để có
thể có những biện pháp thích hợp.

Chương Trình Thiết Lập Các Mối Quan Hệ
Gia Đình Lâu Dài (CLFC)
Chương Trình Thiết Lập Các Mối Quan Hệ Gia Đình
Lâu Dài là chương trình giáo dục về thuốc/thức uống có
cồn dành cho các học sinh vi phạm lần đầu Điều 7, Cấp
độ 2 Bản Điều Lệ Kỷ Luật Học Sinh. Không phải tất cả
các học sinh vi phạm lần đầu đủ điều kiện được vào
chương trình. Chương trình này cho phép học sinh giảm
thời hạn đình chỉ học tập của em.
Tất cả bốn buổi học, mỗi buổi kéo dài hai giờ vào buổi
tối và phải được hoàn tất theo trình tự. Thông tin chi tiết
liên quan đến chương trình có tại Văn Phòng Kỷ Luật
Học Sinh và Biện Pháp Khắc Phục Hành Vi hoặc liên hệ:
Trường Cộng Đồng Norcross

Trường Cộng Đồng Central
Gwinnett

Số điện thoại:770-447-2643

Số điện thoại: 770-338-4877

Trường Cộng Đồng Shiloh
Số điện thoại::

770-736-4351
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Thẩm Vấn
Hiệu trưởng của mỗi trường trong Các Trường Công
Lập Quận Gwinnett, hoặc người đại diện được ủy
quyền, có thẩm quyền tiến hành các cuộc thẩm vấn học
sinh hợp lý nhằm điều tra kỷ lưỡng và quyết định biện
pháp hành chánh thích hợp đối với hành vi vi phạm của
học sinh.

Môi Trường Làm Việc Không Có Thuốc
(Chính Sách GAMA)
Sở Giáo Dục cung cấp một môi trường làm việc
không có thuốc và tuyên bố rằng việc sử dụng thuốc trái
phép và việc sở hữu và sử dụng bất hợp pháp thuốc lá
và thức uống có cồn là sai trái và tai hại. Nhân viên bị
nghiêm cấm sử dụng hoặc trưng bày thuốc, thức uống
có cồn và các sản phẩm thuốc lá trước mặt học sinh
trong khi nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ trong ngày
học bình thường hoặc trong khi đang làm nhiệm vụ tại
bất cứ sự kiện nào do trường hay hệ thống nhà trường
tài trợ.

Các Điều Luật Chọn Lọc Từ Luật của
Tiểu Bang Georgia Và Qui Trình
GCPS
Luật về Súng và Vũ Khí của Tiểu Bang
Georgia
Theo qui định của điều 25 chương 10 của luật này,
bất cứ người nào mang hoặc sở hữu hoặc kiểm soát bất
cứ loại vũ khí hay những hợp chất gây nổ, không phải là
pháo hoa trong các văn phòng của nhà trường, trong
các chương trình của nhà trường hay trong phạm vi nhà
trường hoặc trên xe buýt hoặc bất cứ phương tiện vận
chuyển nào khác do nhà trường trang bị là hành vi bất
hợp pháp. Bất cứ người nào vi phạm đề mục con này,
khi bị buộc tội, sẽ bị xử phạt hành chánh không quá
$5,000, phạt tù giam không ít hơn một năm hay nhiều
hơn năm năm hay cả hai hình phạt.
Căn cứ theo mục đích của mục này của Luật Tiểu
Bang Georgia, thuật ngữ "vũ khí" có nghĩa là và bao
gồm tất cả các loại súng ngắn, súng lục ổ quay, hoặc
bất cứ vũ khí nào được thiết kế hoặc sử dụng để phóng
đạn các loại, các loại dao găm, dao quắm, dao bấm, dao
phóng, hoặc bất cứ các loại dao có lưỡi dài hai inches
trở lên, dao cạo sóng thẳng, lưỡi dao cạo, gậy lò xo,
đấm bằng kim loại, dùi cui, hoặc bất cứ dụng cụ nào
gồm có hai phần rắn nối liền theo cách mà chúng có thể
quay tự do, hay còn được gọi là nun chahka, nun chuck,
nunchaku, shuriken, hoặc xích sắt, hoặc các vật thể hình
dĩa hoặc bất cứ vật thể nào khác, có ít nhất hai điểm hay
lưỡi nhọn được thiết kế để ném hoặc phóng và được
xem như là sao liệng hay phi tiêu hoặc bất cứ các loại
vũ khí tương tự.
Như đã ghi chú ở trang 21 Điều 6 của bản Điều Lệ Đạo
Đức Tác Phong Học Sinh của học khu:
Học sinh sẽ bị đuổi học một năm (các ngoại lệ giới
hạn trong từng trường hợp cụ thể) nếu sở hữu vũ khí,
trong phạm vi nhà trường hay tại các chương trình do
trường tổ chức, bao gồm súng phát lệnh, bất cứ loại vũ
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khí nào sẽ hoặc được thiết kế để chuyển thành ngòi bắn
đạn do tác động của chất nổ, của khung hay thiết bị kích
hoạt của loại vũ khí như vậy; bất cứ thiết bị giảm thanh
hoặc triệt thanh dành cho vũ khí; hay bất cứ thiết bị hủy
diệt nào. Xem O.C.G.A.20-2-750; 20-2-751.1

Hành Vi Bạo Lực Nhằm Chống Lại Cán Bộ
Công Nhân Viên Nhà Trường
Bất cứ người nào có hành vi hành hung đối với giáo
viên hoặc các nhân viên khác của nhà trường đang thi
hành công vụ hoặc đang trong phạm vi nhà trường, khi
bị buộc tội, sẽ chịu hình phạt tù giam không ít hơn một
năm hay nhiều hơn năm năm, hoặc phạt hành chánh
không quá $10,000 hoặc chịu cả hai hình phạt (Luật của
tiểu bang Georgia §16-5-23.1).

Các Học Sinh Thường Xuyên Có Vấn Đề Về
Kỷ Luật
Bất cứ lúc nào giáo viên hoặc hiệu trưởng xác định
rằng học sinh nào thường xuyên vô kỷ luật, hiệu trưởng
hoặc người đại diện sẽ thông báo - bằng điện thoại và
hoặc bằng thư tín bảo đảm hay thư khẩn chuyển trong
ngày theo luật định cùng với biên nhận đã nhận thư từ
người nhận hay bằng thư ưu tiên - với phụ huynh hoặc
người giám hộ của học sinh về hành vi vô kỷ luật đó;
mời phụ huynh hoặc người giám hộ đến trường để quan
sát học sinh đó trong lớp học; và yêu cầu ít nhất một
phụ huynh hay người giám hộ đến dự buổi họp với hiệu
trưởng/ người đại diện hay với giáo viên hoặc cả hai để
đề ra kế hoạch kỷ luật và khắc phục hành vi cho học
sinh đó. Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh
nào có liên quan đến việc đe dọa, bắt nạt hoặc bất cứ
hành vi không thích hợp nào khác trên xe buýt phải đến
gặp cán bộ nhà trường để viết bản thỏa thuận về hành
vi ứng xử trên xe buýt của trường. (Căn cứ pháp lý:
O.C.G.A. §20-2-764; §20-2-765 và §20-2-751.5).

Định Nghĩa của Bản Kiểm Điểm Kỷ Luật

Nhằm mục đích xác định cơ sở các hành vi vi phạm
kỷ luật thường xuyên, bản kiểm điểm kỷ luật sẽ có nghĩa
là bất cứ bản kiểm điểm học sinh nào dẫn đến việc đình
chỉ học tại trường (ISS), chỉ định vào phòng kỷ luật
(OR), hoặc đình chỉ học khỏi trường (OSS). *Ghi chú:
Nói về Hành vi vi phạm thường xuyên/Điều 12, các kiểm
điểm về đi học trễ sẽ không được tính như là một bản
kiểm điểm, bất chấp biện pháp xử phạt.

Định Nghĩa Hành Vi Vi phạm Thường Xuyên
Luật Tiểu bang Georgia (O.C.G.A. 20-2-764 và 20-2765) cho phép khu học chánh xác định các học sinh có
hành vi vi phạm thường xuyên. Tại GCPS, một học sinh
có hành vi vi phạm thường xuyên được định nghĩa là
một học sinh nhận bốn (4) hoặc nhiều hơn các bản kiểm
điểm kỷ luật trong bất cứ niên học nào.

Tóm Tắt Kế Hoạch 7 Bước
Trong bất cứ một niên học nào, các bước sau đây sẽ
được thực hiện nhằm xử lý mỗi lần kiểm điểm kỷ luật
Page 31

mà học sinh nhận, liên quan đến (dẫn đến) việc bị đình
chỉ học tập (Đình chỉ học tập tại trường hay đình chỉ học
tập khỏi trường):
Kiểm điểm lần 1: Phụ huynh nhận được thông báo về
hành vi vi phạm và biện pháp xử phạt.
Kiểm điểm lần 2: Phụ huynh nhận được thông báo về
hành vi vi phạm và biện pháp xử phạt.
Kiểm điểm lần 3: Thông báo với phụ huynh biện pháp xử
phạt cho lần vi phạm thứ tư (4) kế tiếp.
Kiểm điểm lần 4: Mời phụ huynh giúp đỡ phát triển Kế
Hoạch Khắc Phục Hành Vi.
Kiểm điểm lần 5: Có khả năng bị cáo buộc Vi Phạm Điều
12 (theo chỉ đạo của hiệu trưởng).
Kiểm điểm lần 6: Có khả năng bị cáo buộc Vi Phạm Điều
12 (theo chỉ đạo của hiệu trưởng).
Kiểm điểm lần 7: Học sinh phải được đặt trong Điều 12.
Thông tin bổ sung về kế hoạch 7 bước:
• Kế hoạch 7 bước là một bản hướng dẫn và bản
hướng dẫn này có thể được sửa đổi trong các
trường hợp riêng biệt theo hướng dẫn của Văn
Phòng Kỷ Luật Học Sinh và Biện Pháp Can thiệp
Hành Vi.
•

Việc sửa đổi bản Kế hoạch 7 bước có thể được áp
dụng đối với học sinh vào học trong khu học chánh
có bản hồ sơ kỷ luật/phạm tội dài. Nhà trường có
thể tham vấn với Giám Đốc Văn Phòng Kỷ Luật Học
Sinh và Biện Pháp Can Thiệp Hành Vi về các bước
thích hợp áp dụng cho các học sinh này.

•

Học sinh bị đặt trong Điều 12 trong niên 2011–12 có
thể có bản Kế Hoạch Khắc Phục Hành Vi vào đầu
niên học 2012–13 và có thể bị đặt trong Điều 12 sau
khi bị kiểm điểm hai (2) lần.

•

Học sinh từ Các Trung Tâm Give trở về sẽ nhận
quyết định về vị thế của em trong bản kế hoạch 7
bước trong buổi họp về quyết định việc ra khỏi
Trung Tâm Give.
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Kế Hoạch Khắc Phục Hành Vi
Sau khi học sinh nhận bản kiểm điểm kỷ luật lần thứ tư
(4) trong một niên học, các bước sau đây sẽ được thực
hiện:
• Thông báo cho phụ huynh/người giám hộ rằng học
sinh đã được xác định là học sinh thường xuyên có
vấn đề về hành vi.
• Với sự đóng góp của phụ huynh, bản Kế Hoạch
Khắc Phục Hành Vi được phát triển.
• Áp dụng biện pháp khắc phục nhằn hổ trợ học sinh.
• Theo dõi bản kế hoạch và đánh giá (chính thức
hoặc không chính thức) các biện pháp khắc phục.
(Xem xét việc chỉ định một nhân viên theo dõi/dẫn
dắt học sinh này và các tiến bộ của em so với bản
kế hoạch đặt ra.)

Biện Pháp Xử Phạt Dành Cho Tội Phạm và
Hành Vi Tình Dục Dưới Độ Tuổi Cho Phép
Phụ huynh và người giám hộ được khuyến khích thông
báo cho con em về biện pháp xử phạt, bao gồm biện
pháp xử phạt tội ác có thể có, đối với các hành vi tình
dục dưới độ tuổi cho phép và các tội phạm mà khi đó trẻ
em vị thành niên có thể bị xử như người lớn.

Các Câu Lạc Bộ và Tổ Chức Học Đường
Để phù hợp với luật OCGA 20-2-705, có thể tìm thấy
thông tin liên quan đến tên của các câu lạc bộ/tổ chức,
sứ mệnh/mục tiêu của các câu lạc bộ/tổ chức, tên của
các tư vấn viên của khoa, và bản mô tả các hoạt động
đã được lên kế hoạch trên trang web của trường. Thông
tin này cũng có thể lấy, nếu yêu cầu, tại các trường. Phụ
huynh và người giám hộ nên xem xét thông tin này và
thông báo với nhà trường nếu quí vị từ chối cho phép
con em tham gia một câu lạc bộ hoặc tổ chức, sử dụng
mẫu đơn phía sau quyển sổ tay này.
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Thông Báo Dành Cho Học Sinh
Các học sinh vi phạm các qui định liệt kê bên dưới sẽ nhận các biện pháp xử phạt kỷ luật thích đáng

Cấp độ I

Cấp độ II

Cấp độ III

Điều 1

1B, 1C, 1DB, IE, 1F, 1H, 1I, 1Z

1A, 1DA, 1DB, 1DC, 1J, 1Z

1A, 1DA, 1DC

Điều 2

2B, 2D, 2I, 2J, 2Z

2A, 2B, 2C, 2D, 2DB, 2I, 2J, 2JB, 2P, 2Z 2A, 2C, 2DB, 2JB, 2K, 2L, 2M, 2N,
2O, 2P

Điều 3

3A, 3B, 3C, 3J, 3Z

3A, 3AB, 3B, 3C, 3CB, 3J, 3K, 3KB, 3L, 3AB, 3CB, 3H, 3KB, 3L, 3M, 3N,
3M, 3Z
3O, 3P

Điều 4

4AC, 4AF, 4AG, 4AM, 4AZ, 4BA,
4BB, 4BH, 4BZ

4AA, 4AB, 4AC, 4AF, 4AG, 4AL, 4AM, 4AA, 4AB, 4AL, 4AN, 4AO, 4BC,
4AO, 4AZ, 4BA, 4BB, 4BH, 4BZ
4BD, 4BE, 4BF, 4BG, 4BH, 4BI

Điều 5

5AA, 5AB, 5AC, 5AD1, 5AF, 5AG,
5AL, 5AO, 5AZ, 5BA, 5BD, 5BF,
5BZ

5AA, 5AB, 5AC, 5AD1, 5AF, 5AG,
5AL, 5AO, 5AR, 5AZ, 5BA, 5BB, 5BD,
5BE, 5BF, 5BK, 5BZ

5AR, 5BB, 5BC, 5BE, 5BG, 5BH,
5BI, 5BM

6A2, 6B3, 6EA3, 6EB3, 6N3, 6Z

6A2, 6B3, 6EA3, 6EB3,6F, 6H, 6I, 6IA,
6J, 6K, 6L, 6N3, 6O, 6S, 6Z

6A, 6B, 6C, 6D, 6EA, 6EB, 6F, 6G,
6H, 6K, 6L, 6N, 6O, 6P, 6Q, 6R, 6S

7BB, 7BZ, 7CA, 7CB, 7CZ

7AA, 7AF, 7AK, 7AL, 7AN, 7AP, 7AR,
7AZ, 7BA, 7BB, 7BZ, 7CA, 7CB, 7CZ

7AA, 7AB, 7AC, 7AD, 7AE, 7AF,
7AG, 7AH, 7AJ, 7AK , 7AL, 7AN,
7AO, 7AP, 7AQ, 7AR

9A, 9B, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9IB, 9K,
9L, 9M, 9N, 9O

Điều 6
Điều 7
Điều 8

8A, 8B, 8Z

Điều 9

9I, 9J, 9Z

9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9I, 9IB, 9J, 9O, 9Z

Điều 10

10A, 10B, 10C4, 10D4, 10E, 10Z

10C4, 10D4

Điều 11

11A, 11E, 11F, 11G, 11H, 11I, 11K,
11L, 11N, 11T, 11U, 11Z

11C(1–8), 11O, 11P, 11S, 11T, 11U, 11Z 11C(1–8), 11P, 11S

Điều 12
Điều 13

12A, 12Z
13C, 13D, 13E, 13G, 13H, 13I, 13J,
13Z

13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13G,
13H, 13I, 13J, 13Z

13A, 13B, 13F

Biện pháp kỷ luật cấp độ I: Biện pháp xử phạt từ họp kỷ luật cho đến đình chỉ học tập khỏi trường 3 ngày
Biện pháp kỷ luật cấp độ II: Bất cứ sự kết hợp nào của các biện pháp đình chỉ học tập tại trường hay khỏi trường từ 4
đến 9 ngày.
Biện pháp kỷ luật cấp độ III: Biện pháp xử phạt bao gồm đình chỉ học tập khỏi trường đến 10 ngày, chờ ra họp điều trần
kỷ luật xem xét việc đình chỉ học tập dài hạn, chuyển qua học chương trình thay thế, hay đuổi học vĩnh viễn.
Ghi chú: Việc bị đình chỉ đi xe buýt (trong khi học sinh vẫn được phép đi học) được định nghĩa theo các Cấp độ nêu sau:
Cấp độ I: đình chỉ đi xe buýt 1–5 ngày
Cấp độ II: đình chỉ đi xe buýt 6 ngày hay nhiều hơn
Cấp độ III: ra buổi điều trần kỷ luật
1
Ghi chú Điều 5AD: OCGA 20-2-751.4 đòi hỏi hành vi bắt nạt lần thứ ba trong cùng 1 niên học để được xử như vi
phạm ở Cấp độ III
2
Ghi chú Điều 6A: Các điều này có thể (theo sự tùy nghi của trường) được xử như Cấp độ I trong các trường hợp
liên quan đến việc tự trình báo các học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
3
Ghi chú Điều 6B, 6EA, 6EB và 6N: Các điều này có thể (theo sự tùy nghi của trường) được xử như Cấp độ I hoặc
Cấp độ II trong các trường hợp liên quan đến việc tự trình báo các học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ
thông. Những học sinh tiểu học mà là học sinh không tự trình và là học sinh vi phạm những điều này có thể (theo sự
tùy nghi của trường) được xử như Cấp độ II hoặc Cấp độ III.
4
Ghi chú Điều 10C và 10D: Việc vi phạm các điều lệ này có thể được xử ở Cấp độ II trong lần vi phạm thứ ba trong
một năm.
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Các Hướng Dẫn và Qui Định Về An Toàn Xe Buýt Trường Học
Kế Hoạch Kiểm Soát Hành Vi Dành Cho Học
Sinh
GCPS cung cấp kiến thức an toàn xe buýt cho học
sinh về cách thức học sinh giữ được sự an toàn cho bản
thân trên và xung quanh xe buýt trường học. Kế Hoạch
Kiểm Soát Hành Vi Học Sinh là một chương trình gồm ba
phần nhằm giúp nhân viên lái xe buýt đạt được việc duy trì
những hành xử thích hợp của học sinh trên xe buýt trường
học. Thông tin dưới đây sẽ nêu ra ba bộ phận đó – phòng
ngừa, khắc phục, và biện pháp xử phạt. (Vui lòng biết rằng
nhân viên lái xe buýt được ghi là “quản lý” xe buýt vì các
nhân viên này thực hiện việc quản lý học sinh).

Phòng Ngừa
Các bước phòng ngừa được nhân viên lái xe buýt
sử dụng để dạy học sinh về cách đi xe buýt an toàn và
thích hợp, làm sáng tỏ các điều kỳ vọng của nhân viên
quản lý xe buýt đối với học sinh và hổ trợ học sinh tích
cực chứng tỏ thói quen đi xe buýt an toàn mỗi ngày.
Nhân viên lái xe buýt sẽ trao đổi và củng cố các điều kỳ
vọng này, những kỳ vọng dựa trên Các Hướng Dẫn An
Toàn Đi Xe Buýt. Những hướng dẫn này cũng được dán
trên tất cả các xe buýt trường học.
Chỉ định chỗ ngồi nhằm tạo nên một hệ thống và
thói quen nhất quán trong quá trình định hình hành vi
học sinh. Tất cả học sinh được chỉ định chỗ ngồi vào
đầu niên học.
Các chương trình giáo dục an toàn xe buýt trường
học phù hợp lứa tuổi được lồng trong chương trình Giáo
Dục Sức Khỏe Và Thể Chất tại các cấp tiểu học và trung
học cơ sở. Nhân viên lái xe buýt trường học của GCPS
tiến hành các buổi thực tập sơ tán trong trường hợp
khẩn cấp cho tất cả các cấp lớp hàng tháng. Học sinh
cấp lớp mẫu giáo-lớp 5 thực hiện việc thực sự sơ tán
trong trường hợp khẩn cấp hàng năm.

Khắc Phục
Các bước khắc phục do nhân viên lái xe buýt/quản lý xe
buýt thực hiện nhằm uốn nắn những hành vi không an
toàn và không thích hợp:
• Nhắc nhở miệng – Nhân viên lái xe buýt sẽ nhắc
nhở học sinh các qui định mà học sinh đã không
tuân theo.
• Nói chuyện riêng với học sinh – Nhân viên lái xe
buýt sẽ thảo luận riêng với học sinh về hành vi
không an toàn/không thích hợp.
• Chỉ định lại chỗ ngồi trên xe buýt – Chỗ ngồi của
học sinh sẽ được chỉ định lại nhằm cho phép nhân
viên lái xe quan sát người học sinh tốt hơn.
• Trao đổi với phụ huynh/người giám hộ
- Tế nhị gọi điện thoại cho phụ huynh/người giám hộ
– Nhân viên lái xe buýt gọi điện thoại cho phụ huynh
để cho phụ huynh biết về hành vi không an toàn
hoặc không thích hợp trên xe buýt hoặc
- Thông Báo Gửi Đến Phụ Huynh – Nhân viên lái xe
buýt gửi bản thông báo đến phụ huynh/người giám
hộ để ký tên xác nhận đã được thông báo về hành vi
không an toàn và không thích hợp ở mức độ nhẹ
của học sinh.
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Thông Báo Kỷ Luật Xe Buýt – Nhân viên lái xe buýt
hoàn tất và gửi đến ban giám hiệu nhà trường thông
báo kỷ luật về bất cứ hành vi vi phạm nào ở mức độ
nặng.

Biện Pháp Xử Phạt
Khi các bước phòng ngừa và khắc phục không
thành công trong việc khắc phục hành vi học sinh, nhân
viên lái xe buýt sẽ nộp thông báo kỷ luật xe buýt lên ban
giám hiệu. Ban giám hiệu khi đó sẽ có trách nhiệm đưa
ra những biện pháp xử phạt học sinh thích hợp. Các
trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể đưa đến hậu
quả đình chỉ việc đi xe buýt hay đình chỉ học tập.

Qui Định Về An Toàn Xe Buýt Trường Học
Các Qui Định về An Toàn Xe Buýt Trường Học dưới đây
được dán trên tất cả xe buýt của GCPS:
 Học sinh sẽ tuân theo các hướng dẫn của nhân viên
lái xe buýt.
 Học sinh phải có mặt tại trạm xe buýt 5 phút trước giờ
xe buýt đến được lên lịch, chờ ở nơi an toàn, không
có lưu lượng giao thông và cách nơi xe buýt đỗ 10
feet.
• Học sinh phải chờ trong hàng theo thứ tự và tránh
chuyện đùa giỡn.
• Học sinh sẽ băng ngang đường trước xe buýt và sau
khi xe buýt ngừng hẳn, học sinh phải nhìn dấu hiệu tay
của nhân viên lái xe buýt, và học sinh phải nhìn cả hai
luồng giao thông - trái, phải, trái.
• Học sinh phải vẫy tay ra dấu cho nhân viên lái xe buýt
nếu làm rơi vật và chờ cho nhân viên lái xe buýt ra
dấu ngược trở lại trước khi nhặt vật lên.
• Học sinh sẽ đi thẳng đến chỗ ngồi được chỉ định khi
lên xe buýt và giữ các lối đi và cửa thoát hiểm được
trống.
• Học sinh phải ngồi đàng hoàng, tựa vào lưng ghế,
mông tựa trên bề mặt ghế và thu tay vào nhau.
• Học sinh không được ăn, uống, nhai kẹo cao su, hoặc
mang thuốc lá, thức uống có cồn, thuốc, hoặc bất cứ
chất nào trong diện kiểm soát lên xe buýt.
• Học sinh sẽ không mang theo thú vật, các vật thủy
tinh, các vật gây hại, các nguyên vật liệu nguy hiểm
hoặc vũ khí lên xe buýt. Học sinh chỉ mang vật có thể
được giữ trên đùi các em bao gồm các nhạc cụ.
• Học sinh phải kiềm chế không được lớn tiếng, chửi
thề, và/hoặc có những cử chỉ thô tục và phải tôn trọng
quyền lợi và sự an toàn của người khác.
• Học sinh không được đưa đầu, tay hoặc các đồ vật ra
khỏi cửa sổ xe buýt.
• Học sinh phải hoàn toàn im lặng nơi xe lửa băng
ngang.
• Học sinh phải ngồi tại chỗ cho đến thời điểm rời xe
buýt. Cửa xe mở là dấu hiệu đứng lên khỏi chỗ ngồi.
• Học sinh phải xuất trình giấy phép có chữ ký của phụ
huynh/người giám hộ cho cán bộ nhà trường để được
nhận giấy đi xe buýt (bus pass), cho phép học sinh đi
xe buýt khác hay lên và xuống xe ở một trạm khác.
Giấy đi xe buýt chỉ được cấp trong trường hợp khẩn
cấp do cán bộ nhà trường quyết định.
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Học sinh phải giữ vệ sinh xe buýt và giữ xe trong tình
trạng tốt và an toàn.
Học sinh bị cấm sử dụng các thiết bị điện tử trong quá
trình vận hành của xe buýt, bao gồm nhưng không
giới hạn, điện thoại di động, máy nhắn tin, máy phát
thanh, máy hát băng hay máy hát dĩa, hoặc MP3; hay
bất cứ thiết bị điện tử nào có khả năng gây nhiễu cho
các thiết bị liên lạc của xe buýt hoặc khả năng điều
khiển phương tiện của nhân viên lái xe buýt. Nhân
viên lái xe buýt có thể cho phép việc đeo tai nghe với
hệ thống nghe trong từng trường hợp cụ thể khi mà
điều này phù hợp với các qui định của nhà trường.
Họs sinh sẽ bị cấm sử dụng kiếng, la-de, máy chụp
hình có đèn chiếu, hoặc bất cứ dụng cụ chiếu sáng
hoặc phản chiếu nào có thể gây nhiễu cho khả năng
điều khiển phương tiện của nhân viên lái xe buýt.

Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh Về
Trường Học An Toàn
Sở Giáo Dục Quận Gwinnett cam kết cung cấp một
môi trường an toàn cho học sinh, cán bộ công nhân
viên, và khách tham quan. Hệ thống nhà trường làm
việc chặt chẽ với cán bộ an toàn cấp quốc gia, tiểu bang
và địa phương - cảnh sát, phòng cháy chữa cháy, dịch
vụ y tế khẩn cấp, các cơ quan xử lý trường hợp khẩn
cấp, và sức khỏe cộng đồng – nhằm đảm bảo các
trường học được chuẩn bị tốt trong trường hợp khẩn
cấp.
Cán bộ an ninh của trường học, hay SRO, là nhân
viên cảnh sát do hệ thống trường học tuyển dụng.
Những cán bộ này có văn phòng tại tất cả các trường
Trung học phổ thông và vài trường Trung học cơ sở.
Thêm vào việc giữ trật tự trường học, các cán bộ này
còn tập trung vào việc giáo dục học sinh và cán bộ công
nhân viên nhà trường về các vấn đề an toàn và làm việc
với ban giám hiệu nhà trường về các kế hoạch đảm bảo
an toàn nhà trường.
Thêm vào đó, Các Trường Học Quận Gwinnett làm
việc với Cơ Quan Xử Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Georgia
(GEMA) nhằm cập nhật các kế hoạch vận hành trường
học trong trường hợp khẩn cấp của khu học chánh và
của nhà trường. Những kế hoạch này, được GEMA
chấp thuận, là những hướng dẫn nhằm hổ trợ cán bộ
công nhân viên và cộng tác viên về an toàn công cộng
của chúng tôi có cách xử lý nhanh chóng khi có một vụ
khủng hoảng xảy ra tại trường.

Sự Chuẩn Bị Cho Trường Hợp Khẩn Cấp tại
GCPS
Với tư cách một phụ huynh, quí vị có thể tự tin rằng
khi quí vị gửi con em đến trường là quí vị đang gửi các
em đến một nơi an toàn và trật tự. Các trường học của
chúng tôi an toàn bởi vì nhà trường tích cực làm việc để
bảo đảm điều đó.
• Mỗi năm, ban giám hiệu nhà trường xem xét và thực
hiện những thay đỗi cần thiết về Kế Hoạch Quản Lý
Khẩn Cấp của trường.
• Mỗi trường đều có các thành viên nòng cốt được giao
nhiệm vụ và trách nhiệm trong trường hợp khẩn cấp.
• Kế hoạch xử lý khẩn cấp của hệ thống nhà trường
dựa theo mẫu Hệ Thống Quản Lý Tai Nạn Quốc Gia
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(NIMS) do Bộ An Ninh Quốc Gia (Department of
Homeland Security) thiết kế.
• Mỗi trường học tiến hành bài thực hành trường hợp
khẩn cấp trong suốt niên học để học sinh và cán bộ
công nhân viên nhà trường biết được cách thức xử lý
hiệu quả và an toàn nhất trong trường hợp khẩn cấp.
• Phụ huynh được tham dự và có mặt tại trường.
• Học sinh đóng vai trò tích cực bằng cách tuân theo
các qui định và báo cáo những ai không tuân thủ.
Sở xem việc cán bộ công nhân viên nhà trường xử
lý các tình huống khủng hoảng một cách thích hợp, nhạy
cảm và đúng lúc là điều quan trọng nhất. Các trường
hợp khẩn cấp có thể xảy ra tại trường bất cứ lúc nào.
Nhân viên nhà trường có trách nhiệm xử lý tình huống
sao cho tối thiểu hóa ảnh hưởng của tình huống lên học
sinh và nhân viên.

Kế Hoạch về Các Trường Học An
Toàn/Chính Sách Thực Hành Bắt Buộc
Mỗi trường có trách nhiệm thực hiện Kế Hoạch Các
Trường Học An Toàn do khu học chánh thiết kế và tiến
hành các khóa đào tạo cho nhân viên nhằm để nhân viên
quen thuộc với các kế hoạch khẩn cấp xảy ra cho trường.
Mỗi trường có Nhóm An Toàn Nhà Trường lãnh đạo việc
thực hiện các bản kế hoạch. Nhóm bao gồm nhân viên
nhà trường thích hợp chẳng hạn như hiệu trưởng, hiệu
phó, tư vấn viên, chủ nhiệm khối, tổ trưởng bộ môn, huấn
luyện viên và các giáo viên được chọn lọc.
Mỗi trường phải phát triển, cập nhật định kỳ, và thực
hiện các kế hoạch đặc thù cho riêng trường đó. Kế
Hoạch Các Trường Học An Toàn của Khu Học Chánh
bao gồm, nhưng không giới hạn, các hướng dẫn hành
động để đối phó với các nguy cơ đặc biệt nêu sau: tổn
thương và bệnh tật, cháy, bão tố có sấm sét, bão táp,
ngập lụt, bão lốc, bão mùa đông, các vật liệu nguy hiểm,
động đất, mất điện hoặc nước, đe dọa đánh bom, nhiễu
loạn dân sự, hành động khủng bố, trường hợp khẩn cấp
liên quan đến hạt nhân. Các bản kế hoạch cũng bắt
buộc việc thực hành, nếu cần, cho các trường hợp khẩn
cấp từ những mối nguy hiểm này. Nó cũng bao gồm các
qui định về trao đổi thông tin về các trình tự thủ tục về
việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp đến các cán bộ
công nhân viên và học sinh phù hợp với cấp lớp.

Mọi Người Đều Có Một Vai Trò…
Đảm bảo sự an toàn trong trường học là trách
nhiệm của mỗi người – cán bộ công nhân viên, học sinh,
phụ huynh, và toàn thể cộng đồng. Vui lòng báo cáo bất
cứ mối quan tâm về vấn đề an toàn nào mà quí vị có
cho hiệu trưởng nhà trường. Thêm vào đó, hỏi thăm nhà
trường về bản kế hoạch an toàn.
Một vai trò quan trọng mà quí vị có thể thực hiện
để giữ trường học được an toàn là nói với ai đó về
hành vi bất hợp pháp hoặc các mối quan tâm mà quí
vị có thể có. Các Trường Công Lập Quận Gwinnett
có đường dây gợi ý về vấn đề Thuốc/Thức Uống Có
Cồn/Bạo Lực. Liên lạc số 770-822-6513 để báo cáo
vụ việc. Quí vị không cần phải cung cấp họ tên khi
gọi đường dây gợi ý bảo mật này.
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Các Câu Hỏi về An Toàn Thường Gặp
Với tư cách là một phụ huynh, quí vị chuẩn bị cho
trường hợp khẩn cấp xảy ra cho trường như thế
nào?
Bước đầu tiên quí vị có thể thực hiện để chuẩn bị cho
trường hợp khẩn cấp xảy đến cho trường là cung cấp
chính xác thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp
cho trường học của con em và thông báo với nhà
trường nếu các thông tin này thay đổi.
Tôi cần làm gì trong một trường hợp khẩn cấp xảy
đến cho trường?
Trong cuộc khủng hoảng, phản ứng đầu tiên của quí vị
có thể là bắt điện thoại gọi cho trường. Tuy nhiên, mật
độ cuộc gọi cao có khả năng làm nghẽn mạch hệ thống
điện thoại. Khi trường hợp khẩn cấp xảy đến cho
trường, phụ huynh có thể lấy thông tin quan trọng và các
chỉ dẫn bằng việc thực hiện một hay tất cả các điều sau:
1) Vào trang web www.gwinnett.k12.ga.us hoặc
trang web của trường.
2) Nếu trường của con em có dịch vụ email và quí vị
đã đăng ký dịch vụ này, kiểm tra email của quí vị.
3) Theo dõi truyền hình hoặc phát thanh địa phương
để biết các thông tin báo động.
4) Bắt kênh truyền hình cáp của hệ thống nhà
trường.
Trong trường hợp khẩn cấp, quí vị sẽ mong muốn
có được thông tin quan trọng và các chỉ dẫn từ cán
bộ nhà trường trước khi đến trường. Quí vị có thể tự
tin rằng thông tin chính xác và kịp thời sẽ được
thông báo cho phụ huynh, công chúng và phương
tiện truyền thông đại chúng trong bất cứ vụ việc
khẩn cấp nào.
Bế quan là gì?
Trong trường hợp bế quan nghiêm trọng, tất cả các
cửa bên trong trường học sẽ được khóa và học sinh
được giữ lại trong các lớp học và không được phép có
sự ra vào nhà trường nào. Điều này xảy ra khi có một
sự đe dọa hay sự đe dọa có thể có bên trong nhà
trường. Trong trường hợp bế quan nhẹ, tất cả cửa bên
ngoài được khóa lại. Điều này xảy ra khi sự đe dọa đến
từ bên ngoài nhà trường. Trong một vài trường hợp, phụ
huynh có thể vào trường với giấy xác định nhân thân
hợp lệ.
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Làm thế nào để biết nhà trường đang trong tình
trạng bế quan nghiêm trọng?
Cổng chính sẽ khóa và bảng hiệu được trưng tại cổng
chính cho biết nhà trường đang trong tình trạng bế
quan.
Nếu nhà trường trong tình trạng bế quan nhẹ, loại
giấy tờ xác định nhân thân nào cần thiết để vào
trong trường và/hoặc đón con em?
Nếu hoàn cảnh có vẻ an toàn cho phép người khác vào
trong trường, quí vị hoặc người được quí vị chỉ định để
liên lạc trong trường hợp khẩn cấp cần xuất trình giấy
xác định nhân thân hợp lệ chẳng hạn như bằng lái xe
hoặc giấy xác định nhân thân có dán hình còn hiệu lực.
Ai sẽ quyết định việc nhà trường nên được sơ tán
hay không?
Trong trường hợp khẩn cấp xảy ra tại hoặc gần trường,
lãnh đạo nhà trường tuân theo chỉ thị của các cơ quan
cảnh sát và các cơ quan xử lý trường hợp khẩn cấp
trong việc quyết định nên sơ tán nhà trường hay không.
Nếu trường học được sơ tán, làm thế nào có thể xác
định vị trí của con tôi?
Mỗi trường có qui trình giúp đỡ phụ huynh đoàn tụ với
con em trong trường hợp khẩn cấp xảy đến cho trường.
Phụ huynh sẽ được chỉ thị đến một địa điểm cụ thể, nơi
phụ huynh bắt buộc xuất trình giấy xác định nhân thân
hợp lệ. Xin nhớ rằng, một học sinh chỉ có thể được giao
cho người lớn được lưu hồ sơ là người liên hệ trong
trường hợp khẩn cấp. Nếu quí vị là phụ huynh không có
trách nhiệm chăm sóc con, quí vị phải được khai là
người giám hộ trong thông tin về người liên hệ trong
trường hợp khẩn cấp của con em và quí vị bắt buộc xuất
trình giấy xác định nhân thân hợp lệ.
Trong trường hợp khẩn cấp xảy đến cho trường,
con tôi nên biết điều gì?
Các qui định quan trọng dành cho học sinh trong trường
hợp khẩn cấp xảy đến cho trường là:
1) Tuân thủ các chỉ thị của giáo viên hoặc hiệu
trưởng.
2) Trước khi sử dụng điện thoại di động, đảm bảo
việc đó là an toàn.
3) Không rời trường trừ phi được chỉ đạo làm thế.
Trong trường hợp sơ tán hoặc nếu trường học
cho ra về sớm, tuân theo chỉ thị của hiệu trưởng.
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Qui Đ ịnh Dành Cho Học Sinh về Cách Thức Sử Dụng Thích Hợp Các Thiết Bị Điện Tử
Mang Tính Truy ền Thông Đại Chúng
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett (GCPS) nhận thấy rằng việc sử dụng các công nghệ phổ biến trong xã hội. Học sinh
và nhân viên có quyền sử dụng mạng internet, điện thoại di động, các trò chơi điện tử, và nhiều thiết bị công nghệ cá nhân
khác nhau. Học sinh và nhân viên sử dụng các trang web truyền thông xã hội và các ứng dụng cũng như nhiều nguồn tài
nguyên kỹ thuật số khác nhau để tương tác, chia sẻ, sáng tạo và đổi mới. Nhân viên sử dụng các tài nguyên tương tự như
một phương tiện để tham gia vào học sinh một cách có hiệu quả, thúc đẩy việc học tập của học sinh, và cộng tác với đồng
nghiệp.
Trong khi sử dụng công nghệ của GCPS hoặc truy cập vào mạng, học sinh được yêu cầu phải tuân theo Bản Điều Lệ Đạo
Đức Tác Phong Học Sinh, bao gồm tôn trọng sự riêng tư của người khác. Tài khoản trực tuyến của học sinh sử dụng
nhằm cho mục đích giáo dục hợp pháp sẽ được đưa ra giám sát và xét duyệt, bao gồm xét duyệt văn bản và tập tin đính
kèm có liên quan đến học sinh hoặc các học sinh. KHÔNG LÚC NÀO sinh viên nên nghỉ rằng GCPS điện thư, những ứng
dụng trên mạng, hoặc tài khoản hoặc sử dụng công nghệ là việc cá nhân hoặc được giữ bí mật bằng bất kỳ cách nào.
Trong khi khu học chánh duy trì các bộ lọc mạng internet, có thể vẩn có khi học sinh vô tình hoặc cố ý khám phá những tài
liệu trực tuyến không đúng đắn. Các Trường Công Lập Quận Gwinnett sẽ KHÔNG NHÂN NHƯỢNG với việc sử dụng
những tài liệu này. Việc sử Dụng công nghệ GPCS hoặc truy cập vào mạng không đúng đắn là hành vi vi phạm Bản Điều
Lệ Đạo Đức Tác Phong Học Sinh.
Việc truy cập vào các nguồn thông tin là một sự ưu đãi, không phải là một quyền hạn, tất cả học sinh được yêu cầu phải
kính trọng đối đãi công cụ học tập này. Công nghệ , truy cập vào mạng, và thông tin điện tử tại các cơ sở của GCPS không
được sử dụng nhằm:
• Gây nguy hại cho người khác.
• Gây trở ngại cho công việc của người khác.
• Trộm cắp tài sản.
• Thâm nhập bất hợp pháp các chương trình hoặc các dữ liệu lưu trữ của người khác.
• Thâm nhập bất hợp pháp các nguồn thông tin trực tuyến bao gồm sử dụng mật mã của người khác.
• Thay đổi cấu hình của các phần cứng, phần mềm của bất cứ máy tính nào, bao gồm việc cài đặt hoặc xóa bất cứ
chương trình phần mềm nào.
• Sử dụng mạng một cách không thích hợp, bao gồm việc cài các chương trình sâu (virus) và/hoặc lách các kẽ hở
của các chính sách của trường hoặc văn phòng phụ trách an ninh.
• Ăn cắp hoặc hủy hoại dữ liệu và/hoặc các thiết bị về máy tính và mạng.
• Truy cập, đăng tải, tải xuống, hoặc phân tán các tài liệu có tính chất đồi trụy, thù hận, phỉ báng, khiêu dâm hoặc
kích dục.
Việc không tuân thủ những hướng dẫn này có thể dẫn đến hành vi vi phạm Luật tiểu bang Georgia, điều 16-9-90; 16-991; 16-9-93 và 16-9-93.1, cũng như Title XVII của Luật Công Hoa Kỳ 106-554-được biết như Điều Luật Bảo Vệ Trẻ Em Khỏi
Các ảnh Hưởng Xấu Từ Internet. Các hành vi vi phạm như vậy cũng sẽ dẫn đến các biện pháp kỷ luật, đến mức và bao
gồm việc mất đặc quyền truy cập nguồn công nghệ GCPS, và các biện pháp kỷ luật nặng hơn căn cứ theo các chính sách
của GCPS. Những hành động kỷ luật này có thể bao gồm tịch thu công nghệ đang dùng một cách không đúng đắn nếu có
sự cố xảy ra.
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ĐƯỜNG DÂY GỢI Ý Bảo Mật
THUỐC-VŨ KHÍ-THỨC UỐNG CÓ CỒN &
BẠO LỰC

770-822-6513
(Quí vị không phải thông báo họ tên)
Giúp cho nhà trường được an toàn! Nếu quí vị nghĩ rằng ai đó đang
mang vũ khí, thuốc hay thức uống có cồn trong phạm vi nhà trường,
hoặc nếu quí vị tin rằng quí vị là mục tiêu của bạo lực hoặc đe dọa bạo
lực, hoặc chứng kiến một người khác có hành vi bạo lực hoặc đe dọa,
vui lòng gọi đường day gợi ý.
Các Số Điện Thoại Quan Trọng Nhận Báo Cáo:
Bạo Lực/Đe Dọa/Tội Phạm —
Đầu tiên, liên lạc Hiệu trưởng tại trường, sau đó liên lạc Phòng An Ninh và An Toàn tại số
770-513-6715

Kỷ Luật Học Sinh—
Đầu tiên, liên lạc Hiệu trưởng tại trường, sau đó liên lạc Phòng Kỷ Luật Học Sinh và Biện Pháp
Khắc Phục Hành Vi tại số 770-513-6607

Phân Biệt Chủng Tộc/Quấy Rối Tính dục—
Đầu tiên, liên lạc Hiệu trưởng tại trường, sau đó liên lạc Giám Đốc Title IX tại số 678-301-6050

________________________________________________________________
Các Trường Công Lập Quận Gwinnett là Các Khu Vực Không Có Sự Bắt Nạt
Sở Giáo Dục tin rằng tất cả học sinh có khả năng học tập tốt hơn
trong trường học an toàn. Hành vi gây hại cho sự an toàn của
các học sinh sẽ không được nhân nhượng. Việc bắt nạt, khái
niệm được định nghĩa trong Luật Tiểu bang Georgia, từ một học
sinh đối với học sinh khác bị nghiêm cấm triệt để. Việc nghiêm
cấm và biện pháp xử phạt sẽ được ghi trong Bản Điều Lệ Đạo
Đức Tác Phong Học Sinh dành cho tất cả các trường trong hệ
thống. Xem Chính sách JCD và Bản Điều Lệ Đạo Đức Tác
Phong Học Sinh.
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Số học sinh: _______________________________

Đơn Phúc Đáp (Response Form)

Tôi đã nhận được quyển Sổ Tay Dành Cho Phụ huynh/Học Sinh niên học 2012–13 của Các Trường Công Lập Quận
Gwinnett. Cán bộ nhà trường đã cùng tôi xem qua nội dung của quyển sổ tay này (bao gồm các thông tin về sự hiện diện,
kỷ luật, các hoạt động ngoại khóa, việc sử dụng công nghệ một cách thích hợp và các quyền chiếu theo FERPA). Tôi
hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của một học sinh khi theo học tại Các Trường Công Lập Quận Gwinnett.
________________________________
Tên Học Sinh

____________________________
Trường

______________
Ngày

Tôi xác nhận rằng tôi đã nhận được quyển Sổ Tay Dành Cho Phụ Huynh/Học Sinh cho con tôi. Tôi đã cùng xem qua nội
dung quyển sổ tay với con tôi. Thêm vào đó, tôi đã xem qua trang Web của nhà trường (hoặc nhận và đọc bản do nhà
trường cung cấp) danh sách các hoạt động ngoại khóa mà con tôi có thể tham gia.
__________________________________________
Chữ ký Phụ Huynh/Người Giám Hộ

______________________
Ngày

__________________________________________________________________________________________

Đơn Nghi Thức Hiện Diện (Attendance Protocol Form)
Vào ngày 1 tháng 9 mỗi niên học hay trong vòng 30 ngày kể từ ngày học sinh đi học, phụ huynh, người giám hộ hay
người khác có quyền kiểm soát hay có trách nhiệm đối với mỗi học sinh phải ký văn bản xác nhận đã nhận văn bản về
các hậu quả và biện pháp xử phạt có thể có. Thêm vào đó, các học sinh 10 tuổi hoặc lớn hơn vào ngày 1 tháng 9 sẽ ký
một văn bản xác nhận đã nhận văn bản về các hậu quả có thể có về việc không tuân thủ chính sách của hệ thống trường
học. Sau hai lần nhà trường nổ lực lấy một hoặc nhiều chữ ký như vậy, nhà trường được xem là tuân thủ qui định nếu nhà
trường gửi văn bản thư đảm bảo bằng đường bưu điện yêu cầu chữ ký xác nhận hoặc thư hạng nhất (First-Class Mail)
cho phụ huynh, người giám hộ, hoặc người khác có trách nhiệm hay sự kiểm soát đối với một hoặc nhiều trẻ em.
Tôi hiểu rằng Luật Giáo Dục Bắt Buộc (Compulsory Education Law O.C.G.A. 20-2-690.1) qui định rằng mỗi một phụ
huynh, người giám hộ hay cá nhân khác có sự kiểm soát đối với bất cứ trẻ em nào trong độ tuổi từ 6 đến 16 phải đăng ký
nhập học và cho các em đi học. Không tuân thủ qui định này sẽ bị phạt hành chánh, dịch vụ cộng đồng, hoặc cả hai.
Tôi cũng hiểu rằng Các Trường Công Lập Quận Gwinnett có nghi thức về sự hiện diện và các trường sẽ thông báo
với phụ huynh và học sinh về các điều kỳ vọng về sự hiện diện và hậu quả cho những lần vắng mặt không phép thái quá,
bao gồm việc thông báo cho phụ huynh về việc học sinh vắng mặt thái quá. Việc nghỉ học có thể đặt học sinh trong vị thế
nguy hiểm không đạt được AKS dành cho cấp lớp/môn học. Theo qui định của luật tiểu bang, một học sinh có hơn năm
(5) lần vắng mặt không phép bị xem là trốn học.
__________________________________________
Chữ ký Học Sinh

______________________
Ngày

_______________________________________________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ hay Học Sinh 18 tuổi hoặc hơn

______________________
Ngày

________________________________________________________________________________

Các Hoạt Động Ngoại Khóa
Tôi đã xem qua trang Web của nhà trường và tôi biết các hoạt động ngoại khóa mà con tôi có thể tham gia. (Nếu không
có Internet, phụ huynh nên yêu cầu nhà trường cung cấp bản danh sách các hoạt động ngoại khóa). Trong các hoạt
động/tổ chức liệt kê trên trang Web, tôi không muốn con tôi tham gia các hoạt động sau:
_____________________________________

___________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ

____________________________________
Ngày
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Trang này chủ ý bỏ trống.

MS-HS Student and Parent Handbook, 12-13 – Vietnamese

Page 38

_________________________________________________________________________________________________________________________

Cổng Phụ Huynh (Parent Portal) của GCPS: nguồn thông tin nên
có dành cho phụ huynh tại Gwinnett
Trong thời đại thông tin ngày nay, nhiều thông tin đa dạng có thể xuất hiện ở đầu ngón tay của quí vị. Cổng
Phụ Huynh go2 của GCPS sẽ phục vụ như là một nguồn thông tin đầy giá trị về con của quí vị và sự
nghiệp học tập của em, tất cả đều được nối kết an toàn. Thử tưởng tượng khả năng tiếp cận thông tin chủ
yếu của nhà trường một cách an toàn và an ninh, bất cứ lúc nào tại bất cứ nơi đâu…tất cả những gì quí vị
cần là một máy vi tính có kết nối Internet và tên đăng nhập và mật khẩu.

Thông tin nào về con em mà quí vị có thể tiếp cận thông qua Cổng go2 ?
Tiếp cận tóm lược thông tin về điểm số, sự hiện diện
và chương trình học của con em trên trang Student
Profile.
Tìm các điểm số hiện hành của tất cả các môn học
trong thời khóa biểu của con em, tất cả trên một trang.

2
nguồn hổ trợ trực tuyến dành cho phụ huynh

Tìm các kết quả học tập (điềm số, phần trăm, và điểm
bằng mẫu tự) trong các dự án, bài thi, bài tập cho về
nhà, và bài kiểm tra của mỗi môm học, bao gồm các
bài làm còn thiếu.
Xem điểm thi của con em trong tất cả các kỳ thi chuẩn
hóa do GCPS thực hiện, cùng với các đường dẫn về
các thông tin thêm về các kỳ thi.
Quí vị cũng có thể kiễm tra tài khoản buổi ăn trưa của
học sinh, tìm ra học sinh đã mượn những quyển sách
nào, và gửi điện thư cho giáo viên của học sinh.

Đến Với Học Sinh Quận Gwinnett Vào Mùa Thu Này...

Là một thành phần của sự khởi đầu của eClass, học sinh GCPS sẽ được đăng nhập vào một cổng
học sinh mới để truy cập vào nguồn sách giáo khoa kỹ thuật số và các nguồn tài nguyên, các thư
viện nghiên cứu trực tuyến, các danh mục phương tiện truyền thông đại chúng, các cơ sở dữ liệu
của các tài liệu tham khảo chung, sách điện tử (ebooks), và hơn nữa. Đối với hầu hết các nguồn tài
nguyên, học sinh chỉ đăng nhập một lần, có nghĩa là một khi các em đi vào MYeClass các em có thể
truy cập tài liệu mà không cần nhập mật khẩu nhiều lần. Hãy tìm thêm thông tin từ trường học của
quí vị... khi chúng tôi kết nối lớp học của quí vị với MYeClass.
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