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Elementary SchoolsElementary Schools
161 Adams ........................................... 2220 Sherry St. ................................... 76010 .................. 682-867-2130 ..........682-867-2135 ...............Nathan Tave 
124 Amos ............................................. 3100 Daniel Dr. .................................. 76014 .................. 682-867-4700 ..........682-867-4708 ...............Chelsea Broughton
160 Anderson (U) .............................. 1101 Timberlake Dr. ......................... 76010 .................. 682-867-7750 ..........682-867-7773 ...............Angela Peragine
149 Ashworth..................................... 6700 Silo Rd ........................................ 76002 .................. 682-867-4800 ..........682-867-4808 ...............Stacey Maddoux
132 Atherton ...................................... 2101 Overbrook Dr.  ....................... 76014 .................. 682-867-4900 ..........682-867-4916 ...............Bianca Gholston
141 Bebensee ..................................... 5900 Inks Lake Dr.   ......................... 76018 .................. 682-867-5100 ..........682-867-5108 ...............Charlotte Carter
158 Beckham ...................................... 1700 Southeast Pkwy. ...................... 76018 .................. 682-867-6600 ..........682-867-6617 ...............Karen Hicks
101 Berry  ............................................ 2401 Roberts Cir. .............................. 76010 .................. 682-867-2900 ..........682-867-2904 ...............Rose Ravin
102 Blanton (U) .................................. 1900 S. Collins St. .............................. 76010 .................. 682-867-1000 ..........682-867-0987 ...............Joshua Leonard
147 Bryant ........................................... 2201 Havenwood Dr ...................... 76018 .................. 682-867-5200 ..........682-867-5211 ...............Jessica Hoover
155 Burgin  .......................................... 401 E. Mayfield Rd............................. 76014 .................. 682-867-1300 ..........682-867-1369 ...............Carin Tufts
129 Butler   .......................................... 2121 Margaret Dr. ............................. 76012 .................. 682-867-1010 ..........682-867-1071 ...............TBD
137 Corey Academy  ..................... 5200 Kelly Elliott Rd. ........................ 76017 .................. 682-867-3900 ..........682-867-3904 ...............Nidia Zaravar
150 Crouch (U) .................................. 2810 Prairie Hill Dr., GP................. 75051 .................. 682-867-0200 ..........682-867-0217 ...............Jaime Stephens 
103 Crow Leadership Academy (U) .. 1201 Coke Dr. .................................... 76010 .................. 682-867-1850 ..........682-867-1847 ...............Liznel Gonzalez-Morales
130 Ditto .............................................. 3001 Quail Ln. .................................... 76016 .................. 682-867-3100 ..........682-867-3176 ...............Bel Williams
104 Duff  .............................................. 3100 Lynnwood Dr. ......................... 76013 .................. 682-867-2000 ..........682-867-2003 ...............Cindy Harbison
125 Dunn   .......................................... 2201 Woodside Dr. .......................... 76013 .................. 682-867-3200 ..........682-867-3203 ...............Mary Helen Burnett
142 Ellis   .............................................. 2601 Shadow Ridge Dr. .................. 76006 .................. 682-867-7900 ..........682-867-7903 ...............Keith Boyd
143 Farrell (U)  ................................... 3410 Paladium Dr., GP .................... 75052 .................. 682-867-0300 ..........682-867-0370 ...............Glen Brunk
136 Fitzgerald   .................................. 5201 Creek Valley Dr. ...................... 76018 .................. 682-867-5300 ..........682-867-5347 ...............Cindy Brown 
126 Foster ........................................... 1025 High Point Rd. ......................... 76015 .................. 682-867-5350 ..........682-867-5806 ...............Jacquelyn Burden 
119 Goodman   ................................. 1400 Rebecca Ln. .............................. 76014 .................. 682-867-2200 ..........682-867-2275 ...............Stephanie Savala
153 Hale (U) ........................................ 2400 E. Mayfield Rd. ......................... 76014 .................. 682-867-1530 ..........682-867-1956 ...............Lorene Solis-Kosloski
117 Hill .................................................. 2020 W. Tucker Blvd.  ....................... 76013 .................. 682-867-2300 ..........682-867-2375 ...............Kasie Longoria
121 Johns (U)  ..................................... 1900 Sherry St. ................................... 76010 .................. 682-867-2500 ..........682-867-2505 ...............Grecia Lopez
163 Jones Academy ......................... 2001 Van Buren Dr............................ 76011 .................. 682-867-3580 ..........682-867-3505 ...............Katiuska Herrador
128 Key  ................................................ 3621 Roosevelt Dr. ........................... 76016 .................. 682-867-5500 ..........682-867-5502 ...............Dr. Angela Eaton
107 Kooken Ed. Center**  ........... 423 N. Center St. .............................. 76011 .................. 682-867-7152 ..........682-867-7154 ...............Bel Williams
151 Larson (U) .................................... 2620 Avenue K, GP .......................... 75050 .................. 682-867-0000 ..........682-867-0079 ...............Natasha Harris
146 Little ............................................... 3721 Little Rd. .................................... 76016 .................. 682-867-3300 ..........682-867-3305 ...............Beth Anne Woodard
165 McNutt ......................................... 3609 S. Center St. ............................. 76014 .................. 682-867-9100 ..........682-867-9105 ...............Ginger Cole-Leffel
135 Miller.............................................. 6401 W. Pleasant Ridge Rd. .......... 76016 .................. 682-867-8400 ..........682-867-8405 ...............Angie Kilcrease
144 Moore ........................................... 5500 Park Springs Blvd. .................. 76017 .................. 682-867-8900 ..........682-867-8970 ...............Nathan Prange
131 Morton (U) .................................. 2900 Barrington Pl. ........................... 76014 .................. 682-867-5600 ..........682-867-5679 ...............Leigh Adams
162 Patrick ........................................... 755 Timber Oaks Ln., GP............... 75051 .................. 682-867-0600 ..........682-867-0605 ...............Katina Martinez
164 Peach ............................................. 2020 Baird Farm Rd. ........................ 76006 .................. 682-867-6100 ..........682-867-6105 ...............Ayesha Ramos
154 Pearcy STEM Academy ......... 601 E. Harris Rd. ................................ 76002 .................. 682-867-5555 ..........682-867-5561 ...............TBA
120 Pope ............................................... 901 Chestnut Dr. ............................... 76012 .................. 682-867-2750 ..........682-867-2795 ...............Celina Kilgore
109 Rankin (U) .................................... 1900 Oleander Dr. ............................ 76010 .................. 682-867-2800 ..........682-867-2805 ...............Nancy Zayas
159 Remynse ...................................... 2720 Fall Dr., GP ................................ 75052 .................. 682-867-0500 ..........682-867-0507 ...............Selena Ozuna
134 Sherrod (U) ................................. 2626 Lincoln Dr.................................. 76006 .................. 682-867-3700 ..........682-867-3705 ...............Clarita Thompson
123 Short  ............................................ 2000 California Ln.  .......................... 76015 .................. 682-867-5850 ..........682-867-5895 ...............Betsy Berkebile
111 South Davis ................................ 2001 S. Davis Dr. ................................ 76013 .................. 682-867-3800 ..........682-867-3817 ...............TBA
112 Speer (U) ...................................... 811 Fuller St. ........................................ 76012 .................. 682-867-4000 ..........682-867-4005 ...............Tashalon McDonald
140 Starrett  ........................................ 2675 Fairmont Dr., GP .................... 75052 .................. 682-867-0400 ..........682-867-0405 ...............Allison Gilmore
113 Swift   ............................................ 1101 S. Fielder Rd. ............................ 76013 .................. 682-867-4100 ..........682-867-4109 ...............Carlos Lopez
114 Thornton (U)  ............................. 2315 Stonegate St... .......................... 76010 .................. 682-867-2051 ..........682-867-2104 ...............Alicia Rodriguez
148 Webb (U) ...................................... 1200 N. Cooper St. .......................... 76011 .................. 682-867-4300 ..........682-867-4349 ...............Evelyn Navarro-Gaspar
152 West ............................................... 2911 Kingswood Blvd., GP ............ 75052 .................. 682-867-0100 ..........682-867-0190 ...............Wendy Baker
145 Williams ........................................ 4915 Red Birch Dr. ........................... 76018 .................. 682-867-5900 ..........682-867-5904 ...............Mark Kammlah
166 Wimbish World Lang. Academy .. 1601 Wright St. .................................. 76012 .................. 682-867-6000 ..........682-867-6019 ...............Dr. Chelsea Kostyniak
133 Wood . .......................................... 3300 Pimlico Dr. ................................ 76017 .................. 682-867-1100 ..........682-867-1105 ...............David Dillard  

Junior High SchoolsJunior High Schools
045 Bailey   .......................................... 2411 Winewood Ln. ........................ 76013 .................. 682-867-0700 ..........682-867-0708 ...............Jason Davis
052 Barnett  ........................................ 2101 E. Sublett Rd. ............................ 76018 .................. 682-867-5000 ..........682-867-5096 ...............Stephanie Hawthorne
051 Boles .............................................. 3900 S.W. Green Oaks Blvd. ........ 76017 .................. 682-867-8000 ..........682-867-8073 ...............Codi Van Duzee
041 Carter ........................................... 701 Tharp St. ....................................... 76010 .................. 682-867-1700 ..........682-867-1721 ...............Elena Lopez
047 Gunn .............................................. 3000 S. Fielder Rd. ............................ 76015 .................. 682-867-5400 ..........682-867-5405 ...............Dr. Matt Varnell
053 Nichols (U) .................................. 2201 Ascension Blvd. ....................... 76006 .................. 682-867-2600 ..........682-867-2649 ...............Catherine Claiborne
055 Ousley........................................... 950 Southeast Pkwy. ........................ 76018 .................. 682-867-5700 ..........682-867-5775 ...............Amber Price
048 Shackelford (U) .......................... 2000 N. Fielder Rd. ........................... 76012 .................. 682-867-3600 ..........682-867-3603 ...............Kelli Smith 
050 Workman  ................................... 701 E. Arbrook Blvd. ........................ 76014 .................. 682-867-1200 ..........682-867-1218 ...............Lesley Maroney
049 Young ............................................. 3200 Woodside Dr. .......................... 76016 .................. 682-867-3400 ..........682-867-3405 ...............Kirsten Lundin

Senior High SchoolsSenior High Schools
013 Agricultural Science Center* .. 2212 Michigan Ave............................ 76013 .................. 682-867-9500 ..........682-867-9505 ...............Ginger Polster
014 Arlington College & Career* ........ 4900 W. Arkansas Lane. .................. 76016 .................. 682-867-9600 ..........682-867-9605 ...............Dr. Ben Bholan
011 Arlington Collegiate @TCC-SE* .. 2224 Southeast Pkwy. ...................... 76018 .................. 817-515-3550 ..........817-515-3540 ...............Jeff Krieger
001 Arlington ...................................... 818 W. Park Row Dr. ....................... 76013 .................. 682-867-8100 ..........682-867-8119 ...............Stacie Humbles
004 Bowie ............................................ 2101 Highbank Dr. ............................ 76018 .................. 682-867-4400 ..........682-867-4406 ...............Reny Lizardo
012 Dipert Career & Tech Center* .. 2101 Browning Dr. ............................ 76010 .................. 682-867-9500 ..........682-867-9505 ...............Ginger Polster
003 Lamar  ........................................... 1400 W. Lamar Blvd.......................... 76012 .................. 682-867-8300 ..........682-867-6959 ...............Andrew Hagman
005 Martin ........................................... 4501 W. Pleasant Ridge Rd. .......... 76016 .................. 682-867-8600 ..........682-867-8609 ...............Marlene Roddy
008 Newcomer Center* ............... 600 S.E. Green Oaks Blvd.. ............ 76018 .................. 682-867-7100 ..........682-867-7146 ...............Greg Meeks
002 Sam Houston ............................. 2000 Sam Houston Dr. ................... 76014 .................. 682-867-8200 ..........682-867-6290 ...............Juan Villarreal
009 Seguin ............................................ 7001 Silo Rd. ....................................... 76002 .................. 682-867-6700 ..........682-867-6705 ...............Billy Linson
007 Turning Point Secondary* .... 2209 N. Davis Dr. .............................. 76012 .................. 682-867-3000 ..........682-867-3045 ...............Jeanne Muldrew
006 Venture* ....................................... 600 S.E. Green Oaks Blvd.. ............ 76018 .................. 682-867-6400 ..........682-867-6441 ...............Greg Meeks

6 Reg.6 Reg.
7 Alt.7 Alt.
13 HS13 HS  
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53 Elem.53 Elem.

TotalTotal
SchoolsSchools

7676

                                                                                     Updated 6/20/22U = Uniforms      * Alternative Schools       ** Prekindergarten & Early Childhood

2022-2023 School Directory



2 

Mục Lục 

Thơ từ Tổng Giám Thị ................................................................................................................ 4 
Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh ...................................................................................................  5 
Sử Dụng Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh và Cuốn Cẩm Nang Hướng Dẫn ...................................  5 
Thẩm quyền và quyền Hạn của Khu Học Chánh.........................................................................  6 
Title IX ....................................................................................................................................... 7 
Những Trách Nhiệm ..................................................................................................................  8 

Học Sinh ............................................................................................................................... 9 
Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ Chính Thức ..................................................................... 10 
Nhân Viên Trường Học ....................................................................................................... 11 

Chúng Tôi Có Thể Giúp Những Gì ..........................................................................................  12 
Những Câu Thường Hỏi ...........................................................................................................  14 
Các Cấp Độ Hành Vi Sai Phạm của Học Sinh và Các Biện Pháp Chỉnh Sửa .............................  25 
Thông Tin Tổng Quát ...............................................................................................................  25 

Thủ Tục Đưa Đón ............................................................................................................ 25 
Nhóm I Các Hành Vi Sai Phạm và Các Biện Pháp Chỉnh Sửa .........................................  28 
Nhóm 2 Các Hành Vi Sai Phạm và Các Biện Pháp Chỉnh Sửa ........................................  30 
Nhóm 3 Các Biện Pháp Kỷ Luật và Các Biện Pháp Chỉnh Sửa .......................................  32 
Nhóm 4 Các Hành Vi Sai Phạm và Các Biện Pháp Chỉnh Sửa ........................................  34 
Chương Trình DAEP ......................................................................................................  40 
Băng Nhóm, Hội Kín, Hiệp Hội hoặc Hội Ái Hữu ..........................................................  41 
Bị Đuổi Học ...................................................................................................................  44 
Đặt Vào Chương Trình và/hoặc Đuổi Học Với Một Số Vi Phạm Nghiêm Trọng .............. 49 
Các Khu Vực Trường Học Không Vũ Khí ......................................................................  51 
Các Trường Hợp Bị Giáo Viên Loại Bỏ ..........................................................................  52 

 
Nội Qui về Trang Phục Học Sinh .............................................................................................  53 
 
Qui Định về Sử Dụng Công Nghệ ............................................................................................  56 
 
Các QuyTrình Chỉ Định và Khiếu Nại Để Được DAEP Sắp Xếp và Trục Xuất ......................... 66 
Các Hướng Dẫn Tình Nguyện Viên ..........................................................................................  71 
Giáo Dục Cảm Xúc và Xã Hội .................................................................................................  73 
Hỗ Trợ Học Sinh Với Học Tập Khác Biệt ................................................................................  76 
Các Hoạt Động Ngoại Khóa .....................................................................................................  79 
Lựa Chọn Tư Vấn Rượu/Ma Túy .............................................................................................  81 
Sự Chuyên Cần ........................................................................................................................  82 
Ước Lượng Đe Dọa ..................................................................................................................  87 
Các Trường Hợp Chuyển Trường An Toàn ..............................................................................  87 
Những Thông Cáo ....................................................................................................................  89 

504 Thông Cáo Tìm Trẻ .................................................................................................  90 
Thông Cáo Về Khoáng Chất ...........................................................................................  90 
Tuyên Bố về Sự Bảo Mật ...............................................................................................  90 
Các Trường Hợp Tiết Lộ Theo Ngoại Lệ Về Thông Tin Danh Mục ................................  90 

  



3 

Sự Tan Trường vào Giờ Àn Trưa ....................................................................................  90 
Lễ Tốt Nghỉệp ................................................................................................................  90 
Không Phân Biệt Đối Xử ................................................................................................  91 
Thông Báo Thuốc Trừ Sâu Bọ ........................................................................................  91 
Thông báo về Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Tầng (MTSS) .......................................................... 91 
Học Cấp Tốc ................................................................................................................... 91 
Chính Sách Bảo Vệ SÙc KhÕe .......................................................................................  92 

 
Các Định Nghĩa .......................................................................................................................  93 
 
Mầu Xác Nhận của Học Sinh/Phụ Huynh về Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh 
và Thông cáo về Sự Bắt Nạt và Quấy Nhiểu ...........................................................................  105 
  



4 

 

Arlington 
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
More Than a Remarkable Education 

 

 

Các Học Sinh AISD và Gia Đình Thân Mến: 

Xin chào mừng niên học 2021-2022! Chúng tôi hy vọng rằng năm nay sẽ là một năm tuyệt vời cho tất cà 
các bạn. AISD dành riêng và bảo đảm rằng tất cả các học sinh ở trong trường và tham gia học tập tích cực. 
Nôi Quy Hạnh Kiểm Học Sinh hợp tác chung với toàn khu học thực hiện Tích Cực Ngăn Ngừa Tư Cách và 
Hỗ Trợ (Positive Behavioral Interventions and Support - PBIS) để bồi dưỡng thành công học tập và tư cách 
của học sinh. 

PBIS được thành lập trên niềm tin rằng tất cả các trẻ em có thể biểu hiên tư cách thích hợp và tạo nên một 
môi trường chuẩn mực. PBIS chắc chắn rằng môi trường giảng dạy và học tập không phải là phản ứng theo 
tư cách sai trái của học sinh - kết quả là bất cứ điều gì từ khiển trách đến đình chỉ hoặc đuổi học - nhưng sẽ 
lôi kéo và đáp ứng, thiết lập các hỗ trợ tư cách và văn hoá xã hội cho học sinh để đạt được thành công học 
tập. Những trách nhiệm của học sinh đã được miêu tả trong Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh bao gồm đến 
trường đúng giờ mỗi ngày, chuẩn bị các bài tập và tài liệu, thực hành tự kỷ luật, thực hành lập mục tiêu, tôn 
trọng đối với những người khác và tài sản của họ, thể hiện những suy nghĩ và ý tưởng với lịch sự và tôn 
trọng, và hợp tác với các chỉ thị hợp pháp và hợp lý của 

nhân viên. 

Các học sinh và phụ huynh được khuyến khích đọc Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh và trở nên quen thuộc 
với các nội dung của nó. Đính kèm theo Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh là một bước quan trọng hướng đến 
việc tạo ra các tôn trọng, văn hoá cộng tác mà chúng tôi ước muốn trong tất cả các nhà trường của chúng ta. 
Chúc một năm học tuyệt vời! 

Chân thành, 

 

 

Tiến Sỹ Marcelo Cavazos 
Tổng Giám Thị 
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Bản Nôi Qui Hanh Kiểm Hoc Sinh 

Khu Học Chánh Arlington (AISD) quyết tâm cung cấp cho mọi học sinh với một chương trình giáo dục đầy chất 
lượng. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được trong một môi trường sư phạm với tinh thần hợp tác và sự đóng góp của 
các yếu tố giáo dục trong nhà trường để ngăn chận sự suy đồi về mặt đạo đức. Các quyền hạn của học sinh, phụ 
huynh, giáo viên, và ban giám hiệu được công nhận và bảo vệ bởi luật của liên bang và tiểu bang. AISD sẽ nỗ 
lực cân bằng các quyền lợi và trách nhiệm để thúc đẩy môi trường học đường tích cực và ở đó sẽ có sự tôn trọng 
lẫn nhau và cơ hội để học sinh phát triển năng lực toàn diện nhất. 

Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh được thiết lập theo đúng qui định của luật pháp có liên quan. Chương trình cùng 
phương pháp của nhà trường và những điều lệ quản lý sẽ thích hợp với đạo đức của học sinh đã được ghi trong 
bản Nội Quy Học Sinh (SCOC). Bản nội quy này được thiết kế để thông báo cho học sinh, phụ huynh học sinh, 
người bảo hô hợp pháp và nhân viên nhà trường những hy vọng về tư cách thích hợp với khu học. 

Để biết thêm chi tiết về các thủ tục và nội qui của AISD xin xem Chính Sách của Ban Giám Hiệu AI/1098/IndexD 
(AISD Board Policy Manual) có thể tìm thấy trên mạng tại www.aisd.net,pol.tasb.org/Home.Index/1098, và mỗi 
nhà trường. Cuốn Nội Qui Hạnh Kiểm Của Học Sinh này cũng có thể tìm được trên mạng tại www.aisd.net. 

Tuyên Bố về Việc Sử Dụng Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh Khu Học Chánh và Các Cẩm 
Nang của Khu Học Xá 

Nôi Qui Hạnh Kiểm Học Sinh là một cuốn cẩm nang hưóng dần về các yêu cầu, các trường hợp vi phạm và Biện 
phàp chỉnh sửa. Trong toàn bộ cuốn cẩm nang này, có các câu xác nhận có thể được quản trị viên khu học xá thi 
hành. Đồng thời, cuốn cẩm nang này cũng liệt kê nhiêu Biện phàp chỉnh sửa cho học sinh vi phạm có thể chọn 
lựa. Tuy nhiên, trong nhiêu trường hợp, quản trị viên của trường phải tuân theo đúng các chính sách của khu học 
chánh và tiểu bang hoặc luật liên bang về các biện phàp chỉnh sửa. Điêu trần DAEP thích đáng sẽ có khi Biện 
phàp chỉnh sửa trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng xảy ra. 

Nhiêu trường học ban hành thêm cuốn cẩm nang hưóng dần riêng của trường họ cho phù hợp với nhu cầu cụ thể 
của trường đó. Mặc dù, mục đích của các cuốn Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh này không biên soạn đầy đủ hoặc 
chi tiết như cuốn Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh, nhiêu trường cố gắng điều chỉnh sự khác biệt giữa Nội Qui Hạnh 
Kiểm Học Sinh và nội quy khuôn viên trường. Trong đa số các trường hợp, quý vị không nên coi các cuốn sách 
này được xem là hoàn toàn đầy đủ và cố định đến mức không có quyết định hợp lý nào có thể được áp dụng bởi 
quản trị viên của nhà trường. Tóm lại, mỗi phụ huynh nên đọc cả hai tài liệu này và xem xét nội dung cùng với 
con mình. Cả hai tài liệu này đêu được trình bày trong phạm vi tổng quát nhưng lại trình bày rất rõ ràng về những 
hành vi được chấp nhận, những biện pháp trợ giúp trong quá trình thiết lập một môi trường học tập an toàn và 
hiệu quả. 

Cuốn Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh sẽ quản lý khi nào có sự mâu thuẫn với điều luật của nhà trường. Chính sách 
của hội đồng quản trị sẽ quản lý khi có sự mâu thuẫn với Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh. 

 

THẨM QUYỀN VÀ PHAM VI QUYỀN HẠN CỦA KHU HỌC 

Mỗi trường có một điều phối viên hành vi trong trường học để duy trì kỷ luật. Do đó, Khu Học Chánh Arlington 
đã được chỉ định phụ tá hiệu trưởng của mỗi trường là điều phối viên hành vi cho các trường của họ. 

Ước vọng của trường và thẩm quyền của khu học chánh dùng để thi hành và áp dụng bất cứ lúc nào khi có điều 
gì ành hưởng cho dù trong hay ngoài khu vực trường, dưới sự kết hợp với hoặc những lớp độc lập và những hoạt 
động mà khu học chánh bảo trợ. 

Khu học chánh có thẩm quyền về kỷ luật đối với học sinh: 

 Trong những ngày học thường xuyên và trong lúc học sinh được đưa đón bằng xe trường của khu học 
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chánh; 

 Trong những lúc học sinh tham dự bất cứ sinh hoạt nào liên quan đến trường học, không kể thời gian hoặc 
ở địa điểm nào; 

 Bất cứ hạnh kiểm xấu nào có liên quan đến trường học, không kể thời gian hoặc ở vị trí nào; 

 Khi trả thù chống lại hoặc hăm dọa những nhân viên hoặc tình nguyện viên của trường học, không kể thời 
gian hoặc ở địa điểm nào; 

 Khi phá phách vi phạm hình sự trên hay ngoài phạm vi của trường học hoặc tại nơi có những sinh hoạt 
liên quan đến trường học; 

 Đối với một số' hành vi phạm tội nhất định trong phạm vi 300 trong khu vực của trường học thì cũng sẻ 
xem như là trong phạm vi và ranh giới của trường học; 

 Đối với một số' hành vi phạm tội nhất định trong khu vực của trường học hoặc trong thời gian tham dự 
những sinh hoạt được bảo trợ của trường hoặc những sinh hoạt liên quan đến trường học tại một khu học 
khác trong Texas; 

 Khi học sinh vi phạm một đại hình, như đã được nêu ra trong Bộ Luật Giáo Dục 37.006 hoặc 37.0081; và 

 Khi học sinh bắt buộc phải đăng ký trong danh sách tội phạm tình dục. 

 Khi học sinh bắt nạt một học sinh trên hoặc ngoài sân trường theo luật tiểu bang 

 Khi học sinh bắt nạt trực tuyến một học sinh mà gây trở ngại với những cơ hội học tập của học sinh, 
hoặc làm gián đoạn đáng kể hoạt động có trật tự của một lớp học, trường học, hoặc liên quan đến các sinh 
hoạt nhà trường bảo trợ. 

Khu học chánh có quyền và thẩm quyền khám xét những điều sau đây: 

 Lục soát quần áo ngoài của các học sinh, túi, tài sản, tủ tường có khóa, cặp sách, xe, hoặc các vật dụng 
khác và khu vực trong khu học xá khi có một lý do chánh đáng tin rằng có chứa đựng những vật liệu được 
ngăn cấm của khu học hoặc khi học sinh tình nguyện cho phép lục xoát. 

 Bất chợt khám xét tủ khóa và các buổi tập dượt sử dụng máy dò kim loại sẽ được tiến hành trong truờng 
học của suốt năm học. 

Nếu một học sinh từ chối không tuân theo với sự dò xét bằng máy rà kim loại, phụ huynh và/hoặc người giám hộ 
của học sinh sẽ được liên lạc, học sinh có thể bị đưa ra khỏi nhà trường và học sinh có thể chiụ Biện phàp chỉnh 
sửa thích đáng của trường học. Khu học có thể lục soát một nhân vật hoặt tài sản của họ nếu có sự nghi ngờ hợp 
lý về vi phạm chính sách. 

HỌC TẬP TỪ XA 

AISD duy trì kỳ vọng của các học sinh chúng ta khi tham gia học tập từ xa. Các quy luật AISD áp dụng tại nhà 
trường, trường thay thế, và học tập ở xa và có thể bao gồm ngôn ngữ riêng biệt ở đây cho một hình thức học tập 
cụ thể. Các quy luật sẽ được áp dụng cho tất cả hình thức học tập nếu không được chỉ định khác 

SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG/AN TOÀN TRƯỜNG HỌC 

Sự bổ sung sức khỏe cộng đồng/an toàn trường học và những nghi thức có thể được thêm vào trong một ngày 
khác để căn chỉnh của liên bang, tiểu bang và các yêu cầu hoặc đề nghị của địc phương. 

THẲM QUYỀN CHUNG ĐỂ THI HÀNH KỶ LUẬT 
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Nhà Lập Pháp Texas đã ủy quyền Hội Đồng Quản Trị và các nhân viên của họ quản lý và đặt kỷ luật cho học 
sinh các khu học chánh. Nhà trường có thẩm quyền quản lý kỷ luật bất cứ khi nào sự quan tâm liên quan đến tài 
sản trong hoặc ngoài nhà trường, kết hợp với hoặc các lớp độc lập, và các sinh hoạt do trường học bảo trợ. Trong 
tình trạng trường học đóng cửa liên quan đến COVID-19, thẩm quyền của Khu Học Chánh cũng áp dụng: 

 Trong khi học sinh đang tham gia học trực tuyến trong lúc trường học tạm thời đóng cửa, bất kể thời gian 
hoặc địa điểm; và 

 Trong khi học sinh đang tham gia cuộc họp trực tuyến bất kỳ liên quan với trường trong lúc trường học 
tạm thời đóng cửa, bất kể thời gian hoặc địa điểm. 

 Hơn nữa, hành vi trực tuyến của học sinh bên ngoài khuôn viên trường có thể dẫn đến hậu quả là bị kỷ 
luật nếu: 

 làm gián đoạn đáng kể hoạt động của trường; 

 là hành vi bắt nạt hoặc quấy rối cá nhân nghiêm trọng hoặc nặng; 

 liên quan đến các mối đe dọa nhằm vào các viên chức, nhân viên hoặc học sinh của trường, hoặc; 

 xâm phạm các thiết bị an ninh của trường 
 

HÀNH VI NGHIÊM CẤM 

Các học sinh sẽ chịu kỷ luật nếu họ tham gia trong bất kỳ những hành vi nghiêm cấm sau đây trong khi họ ở dưới 
phạm vi quyền hạn của trường học như đã cung cấp trên đây: 

 Trong lúc sử dụng những chương trình học tập từ xa, sử dụng các nền hình trực tuyến có tính năng thô tục, 
dâm dục hoặc ngôn từ thô lỗ, cử chỉ tục tĩu, hoặc các tài liệu tham khảo không phù hợp như đã được ấn 
định bởi các viên chức nhà trường; và 

 Trong khi sử dụng những chương trình học tập từ xa, không mặc trang phục phù hợp theo quy định trong 
Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh AISD; và 

 Trong khi sử dụng những chương trình học tập từ xa, thể hiện hành vi trừng phạt hình sự; và 
 Trong khi sử dụng những chương trình học tập từ xa, không có mặt trong lúc giảng dạy trực tuyến, hoặc 

cố gắng lừa dối AISD của sực có mặt của học sinh trong lúc giảng dạy trực tuyến; và 
 Trong khi sử dụng những chương trình học tập từ xa, cho phép những người không phải là học sinh để 

xem và/hoặc tham gia trong sự giảng dạy trục tuyến; và 
 Cố ý phá hủy và làm thiệt hại dụng cụ cho học sinh mượn với mục đích để được giảng dạy trực tuyến; và 
 Trong khi sử dụng các nền tảng học tập từ xa, thể hiện bất kỳ hành vi sai trái xâm phạm trong Nội Quy 

Hạnh Kiểm Học Sinh hoặc cho các nhân viên nhà trường lý do 
hợp lý để tin rằng tư cách chắc chắn sẽ làm gián đoạn chương trình trường học. 

 

 TITLE IX 

Theo yêu cầu của pháp luật, Học Khu sẽ có thủ tục điều tra các khiếu nại về Quấy Rối Tình 
Dục—bao gồm quấy rối tình dục, quấy rối giới tính và bạo lực khi hẹn hò, khi những 
cáo buộc đó phù hợp với định nghĩa về quấy rối tình dục theo Title IX (nếu được chứng 
minh). Xem FFH chính sách của Hội Đồng Quản Trị (ĐỊA PHƯƠNG)      Nếu học sinh tin 
rằng mình hoặc một học sinh khác là nạn nhân của một hành vi bị cấm, học sinh đó 
phải báo cáo ngay các hành vi bị cáo buộc cho giáo viên, cố vấn viên nhà trường, hiệu 
trưởng, viên chức khác của Học Khu được liệt kê trong chính sách này.      Học Khu chỉ 
định và ủy quyền cho cá nhân sau đây, với tư cách là điều phối viên TItle IX, chịu trách 
nhiệm điều phối các nỗ lực của Học Khu nhằm tuân thủ Title IX của Tu Chính Án Giáo 
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Dục năm 1972, như sửa đổi, dành cho học sinh: 
Tên: Tiến sĩ Michael Hill Chức vụ: Phó Giám Thị  
Địa chỉ: 690 East Lamar BLVD., Arlington TX 76011     
Email: Điều Phối Viên Title IX (mhill4@aisd.net) 
Điện thoại: 682 -867-7340                  

 
 

 

DAEP & BI ĐUỔI HỌC 

Mặc dù những học sinh không nhận được sự giảng các trường AISD, tham gia trong những hành vi bị nghiêm 
cấm trong khi sử dụng những chương trình học tập từ xa vẫn có thể đưa đến hậu quả bị kỷ luật, lên dến và luôn 
cả đưa vào DAEP và/hoặc bị đuổi học. Nếu một học sinh thể hiện những hành vi nghiêm cấm bảo đảm sẽ chuyển 
vào DAEP hoặc bị đuổi học. AISD sẽ bảo đảm rằng các thủ tục được chỉ định trong Nội Quy Hạnh Kiểm Học 
Sinh sẽ được tuân theo trước và trong lúc thi hành kỹ luật. 

 

Thi Hành Luật Pháp 

Những nhân viên thi hành luật pháp, luôn cả những Nhân Viên Hướng Dẩn Nhà Trường (SROs) có thể liên lạc 
để giữ hoặc đem lại trật tự tại trường học hoặc những sinh hoạt liên quan đến nhà trường. Họ cũng có thể được 
liên lạc để thi hành điều tra những hành vi cho là phạm pháp diển ra trong nhà trường hoặc tại nơi có những sinh 
hoạt liên quan với trường. Những nhân viên hành chánh, giáo viên, những học sinh, những nhân viên của khu 
học và những tình nguyện viên có quyền liên lạc với nhà chức trách và SROs của trường học để được sự giúp đở. 
Những nhân viên thi hành pháp luật sẽ ấn định những học sinh cần phải bắt giữ và/hoặc đưa giấy phạt/hầu tòa. 

Nếu học sinh được đưa giấy phạt/hầu toà cho tội nhẹ hạng C (thí dụ như, hành hung hoặc quấy phá trong lớp), 
học sinh và phụ huynh có thể được yêu cầu trình diện trong một tòa án thành phố thích đáng. Nếu trình diện trong 
Tòa Án Thành Phố Arlington, học sinh có thể yêu cầu và có thể được cấp cơ hội tham gia trong Tòa Án Thiếu 
Niên Arlington là một cách thay vì phải đóng tiền phạt. Học sinh/bị cáo dưới thành niên sẽ ra trình diện 
Tòa Án Thiếu Niên để trình bày sự kiện của em và sẽ nhận hình phạt để hoàn tất những giờ phục vụ cộng đồng, 
làm hai hoặc nhiều lần trong bồi thẩm đoàn cho Toà Án Thiếu Niên và hoặc một số cách khác thay thế cho sự 
ỀtrảỂ tiền phạt toà án. Nếu bị cáo thiếu niên hoàn tất án phạt thỏa mãn, sự vi phạm sẽ được bải bỏ và sẽ không 
lưu lại trong hồ sơ của thiếu niên. Để có thêm tài liệu về Tòa Án Thiếu Niên Arlington, xin ghé qua trang mạng 
của thành phố tại www.arlington-tx.gov/teencourt/. Phạm hơn một tội có thể được đưa qua đến Toà Thiếu Niên 
theo quyết định thẩm phán. Chỉ có một giấy phạt tử Toà Án Thành Phố có thể đưa qua Chương Trình Toà Án 
trong thời hạn hai năm. 

 

NHỮNG TRÁCH NHIỆM 

Khu Học Chánh Arlington (AISD) phấn đấu cung cấp một môi trường an toàn, tích cực và định hướng giáo dục 
cho mỗi nhà trường của khu học. Tất cả các học sinh và gia đình của họ chia sẽ một trách nhiệm để hỗ trợ mục 
tiêu này để tất cả đ'êu có thể được lợi ích từ các dịch vụ do khu học cung cấp. Một tinh thần hợp tác là một điều 
băt buộc nếu một n'ên giáo dục có phẩm chất và kỷ luật cho hiệu quả là một thực tế. Những trách nhiệm của các 
học sinh, các phụ huynh và khu học đã được định rõ như sau: 

 

CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH: 

1. Các học sinh của Khu Học Chánh Arlington có một trách nhiệm để trau dồi xuất sắc trong việc theo đuổi 
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học vấn và công dân của họ._ Điều này có thể đạt được qua như sau: 

 Có mặt trong trường mỗi ngày và cố gắng học để đạt được các kỹ năng và kiến thức được chia sẽ bởi giáo 
viên và nhữngnhân viên giảng dạy. 

 Vào tất cả các lớp đúng giờ với tài tập làm và các vật dụng thích hợp 

 Thực hành tự kỹ luật, tạo những mục tiêu cá nhân, và sử dụng những thói quen làm tốt để đáp ứng ước 
vọng cá nhân và giáo dục. 

 Nắm quyền sở hữu của học tập bằng các tham gia trong các hoạt động ngoại khóa và hợp khoá để tăng 
cường và thúc đẩy thành tích học tập (như: các hội/tổ chức trường học, mỹ thuật, Thể Thao UIL, Học Vấn 
UIL, chương trìnhlàm việc và tham gia trong cộng đồng. 

2. Các học sinh có trách nhiệm cho việc xem xét cho sức khỏe thể chất, xã hội, và cảm xúc của người khác. 
Ở mức tối thiểu, điều này có thể được chứng minh bằng; 

 Bày tỏ sự tôn trọng cho những người khác và đồ vật của họ 

 Dùng những ngôn ngữ nhả nhặn và lịch sự và tránh không được làm xúc phạm, lăng mạ, đe dọa, hoặc 
những lời thiệt hại. 

 Bày tỏ ý kiến và quan điểm trong sự kính trọng, nhã nhặn và có văn hóa, và; 

 Không đến trường lúc bị bệnh. 

3. Các học sinh có trách nhiệm hành xử một cách tôn trọng và danh giá lúc tại trường học và tạ tất cả hoạt 
động hoặc sinh hoạt. Điều này bao gồm: 

 Hợp tác với tất cả các chỉ dẩn đúng theo luật và hợp lý của những nhân viên phụ trách của trường 

 Lập và duy trì cho mình cách thông đạt với cha mẹ, bạn bè và nhân viên trường học 

 Tìm kiểm những thay đổi trong điều luật và quy định của trường qua thủ tục thứ tự để được chấp thuận 
một cách có trách nhiệm. 

 Chấp nhận những trách nhiệm cho sự chọn lựa và chịu nhận những hậu qủa trong hành vi và thái độ của 
mình 

 Báo cáo hành vi không thích hợp đến các viên chức nhà trường kịp thời. 

4. Các học sinh có trách nhiệm hoạt phù hợp với ước vọng và thủ tục của khu học và trường học. _Điều này 
bao gồm: 

 Theo tất cả ước vọng của khu học, trường học, xe trường, và lớp học. 

 Tôn trọng nội quy trang phục trường học. 

 Tuân theo tất cả các nghi thức an toàn 

 Tiếp tục ở trong vị trí được đặt để đến khi có phép rời và đi khỏi khi được chỉ dẫn 

 Làm theo tất cả các phương thức an toàn và kỷ luật trong lúc trên xe trươờng và/hoặc trong khu vực xe 
trường, luôn luôn sử dụng thận trọng để bảo đảm an toàn cho chính các em, các bạn, và những người tài 
xế. Vài thí dụ về hành vi an toàn xe trường gồm có: 

▪ Đứng xa đường lộ và xe trong thời gian chờ đợi xe trường 
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▪ Chờ đợi trong tầm nhìn rõ ràng của người lái xe cho đến khi xe trường đã ngừng hẳn trước khi lên 
hoặc xuống xe. 

▪ Lên xe bus mỗi lần một học sinh, đến chỗ ngồi ngay lập tức, đeo bất kỳ thiết bị an toàn nào cần 
thiết cho mỗi học sinh 

▪ Dùng ngôn ngữ nhả nhặn, lịch sự và kính trọng và nói nhỏ trên xe trường. 
▪ Theo lời chỉ dẩn của người lái xe và/hoặc người phụ tá trong một cách nhanh chóng và tôn trọng 

 Xem xét và đáp báo đã nhận Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh, và tìm hiểu rõ ràng về những chính sách của 
khu học và trường học khi cần thiết. 

 

CÁC TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP: 

1. Hỗ trợ con em tiềm năng cho sự thành công lâu dài và khả năng học hỏi tối đa trong lúc ở trường học. 
Những thí dụ về cách hỗ trợ con em gồm có nhưng không giới hạn: 

 Cung cấp những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống trong môi trường gia đình, kể cả khuyến khích 
cảm xúc, trông nom, chỉ bảo, và ghi nhận tích cực sự cố gắng trau dồi các kỹ năng mới. 

 Giúp con em của bạn học và thực hành những năng khiếu xã giao và cảm xúc để giúp em tạo ra 
cảc sự liên hệ tốt, giải quyết những cuộc xung đột, và tham gia có hiệu quả trong sự giảng dạy. 

 Giúp con em bạn đến trường học đúng giờ mỗi ngày, và mặc đúng trang phục, và liên lạc trường 
học nhanh chóng để giải thích bất kỳ vắng mặt hay đi trể nào. 

 Cung cấp nơi yên lặng không chi phối cho con em học ở nhà, cung cấp cấu trúc và sự khuyến khích 
tốt để thiết lập những thói quen học tập vững chắc, và giúp con em tham gia trong những lớp dạy 
kèm khi cần thiết; và; 

 Không gởi con quý vị bị bệnh vào trường. 

2. Làm việc với các giáo viên và trường học và nhân viên hành chánh khu học để cung cấp một môi trường 
an toàn, tốt, và định hướng giáo dục. Điều này có thể đạt được bằng cách: 

 Duy trì thường xuyên, giao tiếp cởi mở với giáo viên của con em, hỗ trợ nhân viên, và nhân viên 
hành chánh trong đó bao gồm chia sẽ các địa chỉ hiên tại chính xác, số điện thoại, và địa chỉ thơ 
điện với văn phòng nhà trường để có thể liên lạc nếu con bạn có việc khẩn cấp; 

 Bảo đảm sự an toàn của học sinh bằng cách tôn trọng thích hợp đến giờ đưa và đón con em và 
cung cấp thẻ nhận diện thích hợp khi nhân viên nhà trường yêu cầu; 

 Không gởi con quý vị bị bệnh vào trường; 

 Nhận đủ những liều chích ngừa theo yêu cầu của tiểu bang để bảo vệ con em và các bạn ngăn ngừa 
khỏi các bệnh truyền nhiễm, giữ con em ở nhà khi đau ốm, và làm theo những thủ tục để đưọc cho 
thuốc uống tại trường học; 

 Xem lại Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh khuyến khích con em, giúp cho con em hiểu cách nào các 
hy vọng cho tư cách của em tại nhà trường liên quan đến hy vọng tư cách của em tại nhà và ký tên 
với con em trong bản Học Sinh và Phụ Huynh Tuyên Bố Xác Nhận. 

 Báo cáo kịp thời những quan tâm về các hành vi không thích hợp, và; 

 Làm việc với các giáo viên và/hoặc nhân viên hành chánh nhà trường để dạy cho con em phải đối 
phó một cách khác để giải quyết sẽ dẫn đến một kết quả có hiệu quả và/hoặc tốt đẹp hơn. 
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3. Thể hiện cho con em thấy bạn thích thú trong việc học vấn của em và nói chuyện với các giáo viên của 
em để biết làm cách nào bạn có thể ủng hộ cho sự thành công của em. Có nhiều cách để cho con em thấy 
bạn quan tâm về sự học vấn, gồm có: 

 Bàn về bài làm và những sinh hoạt trường học với con bạn, và giúp em hiểu cách nào học vấn và 
giáo viên của em có thể giúp em đạt được mục tiêu trong cuộc sống. 

 Dùng ứng dụng trực tuyến Phụ Huynh Tự Phục Vụ (https://isteams.aisd.net/selfserve/parent/) để 
xem báo cáo tiến triển học tập và sự có mặt, và yêu cầu cuôc họp với các giáo viên của con em 
nếu bạn thấy em gắng sức với một môn học. 

 Chắc chắn cho giáo viên của con em biết bất kỳ những khó khăn học tập nào hoặc những tình 
trạng khác có thể ảnh hưởng khả năng của em để tham gia tích cực trong các sinh hoạt trường học. 

 Đối xử với các giáo viên như là một người cùng với bạn trong giáo dục của con. Đáp ứng tích cực 
khi khi họ cố gắng liên lạc với bạn, tham gia những cuộc họp và chia sẻ những xác định về con để 
tìm hiểu những phương cách mà có thể thành công tối đa của em. 

 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG: 

1. Khám phá ra những phẩm chất tích cực, ưu điểm học tập, và những ưa thích cá nhân của mỗi một học 
sinh của họ, và nhận ra cách nào dùng những đặc điểm để học sinh đạt được thành công tối đa 

 Thể hiện sự tôn trong cho học sinh và tài sản của họ 

 Dùng ngôn từ dịu dàng và lịch sự và kềm chế không thốt ra những lời thô tục, xúc phạm, hăm dọa 
hoặc làm tổn thương. 

 Bày tỏ ý kiến và ý tưởng một cách chu đáo, tôn trọng, và lịch sự. 

 Dành thời gian trò chuyện với con em và hỏi về những thú vui cá nhân của nó. 

 Tìm hiểu biết thêm về những người trong gia đình của học sinh và thu nhặt những thành thạo để 
hỗ trợ học vấn, xã giao, và sự bày tỏ cảm xúc của học sinh. 

2. Đặt sự truyền đạt thường xuyên, tốt với các học sinh và gia đình của họ. Mức tối thiểu, điều này gồm có: 

 Truyền đạt nhanh chóng với các phụ huynh và người giám hộ, luôn cả liên lạc phụ huynh một khi 
có sự thay đổi trong thành tích của học sinh, khi sự tiến triễn không giữ vững được, khi có những 
điều quan tâm về một học sinh, hoặc khi các phụ huynh hỏi thăm về con em họ. 

 Tham gia trong những sinh hoạt của nhà trường mà thúc đẩy sự tham gia. 

 Cộng tác làm việc với các học sinh, phụ huynh, và những chuyên khoa của khu học để giải quyết 
những vấn đề ở cấp độ lớp học. 

 Phổ biến những phương thức tính điểm và những ước vọng đến các học sinh và phụ huynh vào 
đầu mỗi kỳ học. 

 
3. Dạy các học sinh những kỹ năng để giúp họ trở thanh những người học lâu dài trong cuộc sống. Điều 

này bao gồm nhưng không giớ hạn đến: 
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 Những thói quen học tập hiệu quả, cách tổ chức, và kỹ năng lập kế hoạch 

 Điều chỉnh những kỹ năng cảm xúc để giúp các học sinh trở nên dễ tiếp thu để học tập và kỹ luật 

 Những kỹ năng tự quản lý để giúp các học sinh lập nên mục tiêu, đặt giới hạn, và chọn những tùy 
chọn hiệu quả. 

4. Cư Xử một cách tôn trọng và chính trực trong tại trường và tại tất cả những sụ kiện và sinh hoạt trường 
học. Điều này gồm có: 

 Tuân theo những điều luật tiểu bang cũng như các chính sách và quy định của khu học. 

 Tôn trọng với Quy Luật Đạo Đức như đã được chấp thuận qua Bộ Giáo Dục Texas. 

Tuân theo những ước muốn và các điều luật đã đuợc trường học và khu học chánh nêu ra trong Kế Hoạch Quản 
Lý Nhà Trường. 

 

Chúng Tôi Có Thể Giúp Quý Vị Những Gì? 

AISD quyết tâm cung cấp sự phục vụ tốt nhất cho học sinh, phụ huynh và những thành phần ủng hộ trong cộng 
đồng của chúng tôi. Phương cách dưới đây sẽ giúp giải quyết những vấn đề của quý vị: 

Bước 1: 
• Đem mối quan tâm của quý vị đến người gần nhất của vấn đề. Thí dụ như, nếu quý vị có những câu 

hỏi liên quan đến điều gì đã xảy ra trong lớp học của con quý vị, bắt đầu với giáo sư. 

Bước 2: 

 Tiếp theo là sẽ bàn thảo sự quan tâm với người xếp trên hoặc cơ quan của họ. Phần lớn thì đó là hiệu 
trưởng (có thêm: phó hiệu trưởng/cố vấn viên). 

Bước 3: 
 •Nếu quý vị có thêm những điều quan tâm, chúng tôi muốn giúp quý vị, và chúng tôi yêu cầu quý vị hợp tác 

với chúng tôi để giải quyết những vấn đề bằng cách liên lạc như sau: 

Chương Trình Giảng Dạy/Các Lớp 
Đô Đốc Giáo Dục, 682-867-7300 
Tổng Giám Đốc, Học Chuyển Đổi, 682-867-7303 
Tổng Giám Đốc, Giảng Dạy và Học Tập, 682-867-7474 
Tổng Giám Đốc, Dịch Vụ Hỗ Trợ Giáo Dục, 682-867-7326 

Chuyển Trường 
Điều Phối Viên, PEIMS, 682-867-7217 

Tư Cách, Kỷ Luât, Dự Học 
Phó Giám Thị, Hành Chánh, 682-867-7340 
Điều Phối Viên, Văn Phòng Hệ Thống Hỗ Trợ Tư Cách Học Sinh, 682-867-7326 

Nhân Viên - Quan Tâm Liên Quan 
Phó Giám Thị, Phòng Nhân Viên 682-867-7433 
Giám Đốc Trau Dồi Thành Tích và Liên Hệ Nhân Viên, Phòng Nhân Viên, 682-867-7207 
Giám Đốc Dịch Vụ, Phòng Nhân Viên 682-867-7273 

Các Quan Tâm Title IX 
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Phó Giám Thị cho Hành Chánh Title IX Điều Phối Viên 682-867-7340 

Để có thêm những chọn lựa giải quyết xem Chính Sách Hội Đồng Quản Trị (Địa Phương) 
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NHỮNG CÂU THƯỜNG HỎI 
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Những Câu Thường Được Hỏi 

1. Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh Là Gì? Tại sao chúng ta có hệ thống kỷ luật này?
Bản Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh được thiết kế để khuyến khích một môi trường trật tự, an toàn và quản lý tốt
để cho mỗi một học sinh có thể thu nhận được sự giáo dục có phẩm chất. Đây là công việc chánh của khu học là
để dạy các học sinh trong một không khí đó không bị gián đoạn hoặc những hành vi không phù hợp. Trong bầu
không khí này, học tập tốt nhất sẽ diễn ra.

Bản Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh cung cấp một bộ đồng nhau về các tư cách, mong mỏi và các Biện phàp chỉnh 
sửa cho tất cả các học sinh trong tất cả trình độ lớp của khu học. Luật Tiểu Bang Texas đòi hỏi mỗi khu học trong 
Texas phát triển một hệ thống các mong mỏi thống nhất về Biện phàp chỉnh sửa. Luật này cũng yêu cầu mọi học 
sinh và phụ huynh nhận được một bản Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh. 

2. Có những mức độ khác nhau về các hạnh kiểm xấu và Biện phàp chỉnh sửa không?
Có. Trong khi ao ước rằng những học sinh làm việc cho mục tiêu của sự cư xử thích hợp trong sự xếp đặt học
đường, có những mức độ khác nhau về cư xử không phù hợp hay cử chỉ không tốt. Những Biện phàp chỉnh sửa
dựa theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Do đó, Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh được chia ra làm bốn mức độ của sự mất mát đạo đức, với bốn mức độ 
tương ứng với những hậu quả ký luật. 

Nếu một học sinh phá một mong mỏi Nhóm I, biện pháp chỉnh sửa sẽ đến từ Nhóm I chỉnh sửa. Cử chỉ không tốt 
của Nhóm II, III và IV được tăng theo nghiêm trọng hơn lên và có thể đòi hỏi những biện pháp chỉnh sửa sẽ trầm 
trọng hơn nữa. Mỗi nhóm có biện pháp chỉnh sửa đưa đến hậu quả liên quan đến mức độ của hành vi sai trái. 
Hành vi sai trái nhất sẽ đưa đến sự bị chuyển sang một chương trình giáo dục thay thế hoặc bị đuổi. 

 Nhóm I là những hạnh kiểm xấu ít nghiêm trọng nhất, với những Biện phàp chỉnh sửa thích hợp của
Nhóm I.

 Nhóm II là những hạnh kiểm xấu nghiêm trọng hơn hoặc ngoan cố hạnh kiểm xấu hơn Nhóm I, cho nên
nó đòi hỏi một Biện phàp chỉnh sửa từ Nhóm II Biện pháp chỉnh sửa.

 Nhóm III là những hạnh kiểm xấu trầm trọng hoặc liên tục có hành vi xấu đại diện cho sự gián đoạn đối
với môi trường học tập mà còn có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe hoặc sự an toàn của cá nhân và/hoặc
gây thiệt hại dến tài sản. Hạnh kiểm xấu Nhóm 3 làm gián đọan đáng kể các hoạt động có trật tự của
các lớp học, chức năng học, ngoại khóa/chương trình ngoại khoá, hoặc xe đưa đón đã được chấp thuận.
Những hạnh kiểm xấu trầm trọng sẽ nhận những Biện phàp chỉnh sửa của Nhóm III.

 Nhóm IV là những hạnh kiểm xấu cấu tạo trầm trọng hoặc liên tục những hành vi xấu hoặc bất hợp
pháp. Biện phàp chỉnh sửa Nhóm IV là trầm trọng và là một cách thích đáng để đưa tới hành động mất
hạnh kiểm. Chuyển khỏi trường tới một chương trình giáo dục khác sẽ xảy ra khi một học sinh hành
động trong một cách cư xử mà đáp ứng các tiêu chuẩn Nhóm IV đã nêu ra trong Nội Quy Hạnh Kiểm
Học Sinh.

Bị đưổi học là một hoạt quan trọng đối với hành vi đó đòi hỏi các biên pháp đó. 
Bản Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh áp dụng một triết thuyết gọi là "kỷ luật gia tăng". 

3. "Kỷ luật gia tăng" là gì?
Kỷ luật gia tăng được mô tả các quá trình của sự áp dụng biện pháp khắc phục ngày càng sâu rộng trong tỷ lệ
mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái. Giải thích giản dị, "hậu quả phù hợp theo hạnh kiểm xấu".

Kỷ luật gia tăng cũng đáng chú ý rằng một học sinh có lẽ đã nhiều lần cư xử không đứng đắn từ mức độ thấp, và 
có lẽ đã không đáp Ùng tích cực với các hành động chỉnh sửa cho mức độ thất đó. Thí dụ, nếu một học sinh liên 
tục hành động hạnh kiểm xấu Nhóm II và tiếp tục nhận hành động chỉnh sửa Nhóm II, nhưng không thay đổi 
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hạnh kiểm của họ, sự tái phạm liên tiếp Nhóm II có lẽ tự động ‘gia tăng’ để trở thành tội trong Nhóm III, đòi hõi 
hành động chỉnh sửa mạnh mẽ hơn nữa. 

Một học sinh lập đi lập lại không đáp ứng đến hành động chỉnh sửa thích hợp cho hạnh kiểm xấu "gia tăng" đến 
mức độ kỷ luật kế tiếp. 

4. Tại sao hai học sinh có thể nhận những hành động chỉnh sửa khác nhau cho cùng hạnh kiểm xấu
giống nhau?
Đúng là ở trong một hệ thống kỷ luật gia tăng, hai học sinh đã phạm pháp giống nhau có thể nhận những hành
động chỉnh sửa khác nhau. Lý do này là một học sinh có lẽ phạm pháp đầu tiên, không có hồ sơ trưóc đây về
hạnh kiểm xấu, trong khi học sinh khác đã có một lý lịch về hạnh kiểm xấu trưóc đó.

Dưói kế hoạch kỷ luật gia tăng, những sự vi phạm tái diễn của Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh ở cấp thấp (Nhóm 
I, thí dụ) có thể tự động gia tang đến một hành động chỉnh sửa ở cấp cao hơn (Nhóm II, thí dụ như). 

Mỗi hồ sơ hạnh kiểm và thành quả hạnh kiểm của học sinh là duy nhất và cá nhân. Vì vậy, hai học sinh có lẽ đã 
cùng hành vi phạm pháp đúng như nhau có thể nhận hành động chỉnh sửa khác nhau. Xem trang 27 liên quan đến 
bản liệt kê các yếu tố quản trị phải xem xét khi quyết định đình chỉ một học sinh, đưa chuyển một học sinh vào 
chương trình giáo dục kỷ luật thay thế, hoặc trục xuất một học sinh. 

5. Ai có thẩm quyền để’ quyết định hành động chỉnh sửa nào cho học sinh sau khi làm một hạnh kiểm
xấu?
Giáo viên trong lớp học và giới chức nhà trường có thẩm quyền hợp pháp và trách nhiệm được chỉ định một hành
động chỉnh sửa thích đáng cho một học sinh hạnh kiểm xấu. Giói chức nhà trường có thể hội ý với phụ huynh
trưóc khi đặt để một hành động chỉnh sửa cho hạnh kiểm xấu học sinh, tùy thuộc vào sự nghiêm trọng của hạnh
kiểm xấu đó và có thể hành động chỉnh sửa.

Hiệu trưởng và nhân viên nhà trường sẽ sử dụng các điều mục hưóng dần đặt ra trong Bản Nội Quy Hạnh Kiểm 
Học Sinh để thúc đẩy một bầu không khí trật tự, an toàn, tích cực, và giáo dục cho toàn thể học sinh. 

6. Những trách nhiệm của học sinh, phụ huynh, và nhân viên nhà trường là gì?
Học sinh, phụ huynh, cũng như nhân viên nhà trường đều có trách nhiệm đoàn kết hoạt động chung để khuyến
khích hành vi thích hợp của học sinh.

Ban điều hành nhà trường có nghĩa vụ cung cấp một không khí an toàn, tích cực định hưóng giáo dục cho tất cả 
học sinh mà nơi đó mỗi học sinh có thể học tập, không bị cản trở bởi những hạnh kiểm không thích hợp của 
những người khác. Hơn nữa, ban điều hành nhà trường có trách nhiệm đối xử với tất cả các học sinh đồng điều 
và công bằng, và chọn lựa những hành động chỉnh sửa thích hợp cho mỗi cá nhân học sinh khi một vi phạm xảy 
ra. 

7. Kỷ luật được thi hành với học sinh khác như thế nào? Tại sao tôi không thể biết?
Thông thường những phụ huynh trở nên thất vọng bởi vi họ muốn được biết hành động chỉnh sửa gì được áp
dụng cho một học sinh khác hơn con của chính họ. Luật pháp không cho phép nhà trường tiết lộ những tài liệu
kỷ luật cho bất cứ ai ngoại trừ phụ huynh học sinh dưói tuổi thành niên hay người giám hộ hợp pháp.

Trong khi cũng có thể là một thất vọng cho giới chức nhà trường không được cung cấp những chi tiết mà học 
sinh khác đã bị kỷ luật ra sao, các phụ huynh có thể an tâm rằng những phụ huynh của học sinh khác đó sẽ được 
thông báo về sự mất hạnh kiểm, và kỷ luật thích hợp sẽ được thực hiện. 

Các quy định bảo mật của luật được đưa ra để bảo vệ quyền của mỗi đứa trẻ như là một cá nhân. 

8. Giải thích giữ kín hồ sơ kỷ luật của học sinh?
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Những hồ sơ học sinh được định đoạt bởi một sắc luật liên bang (The Family Educational Rights and Privacy 
Act. ‘FERPA’ cũng được gọi là Luật Bỗ Sung Buckley) và một đạo luật tiểu bang, Đạo Luật Thông Tin Công 
Công Texas (the Texas Public Information Act). Luật FERPA và Đạo Luật Thông Tin Công Công Texas giới 
hạn trao hò sơ của học sinh cho bất cứ ai khác ngoài cho chính học sinh và/hoặc phụ huynh đó. Tuy nhiên, Bô 
Trưởng Giáo Dục và Cơ Quan Giáo Dục Tiểu bang Texas được miễn trừ luật trên để duyệt xét hồ sơ học sinh 
trong khi đang tiến hành những cuộc điều tra học khu. Hồ sơ học sinh cũng có thể được tiết lộ ngoài sự đồng ý 
của cha mẹ nếu trác tòa đòi hỏi hoặc trong tình trạng sức khoẻ hoặc an toàn khẩn cấp, hoặc cho những nhân viên 
chính phủ được FERPA ủy quyền. 

9. Tôi phải kháng cáo bằng cách nào với một quyết định của trường học mà tôi không đồng ý?
Các học sinh và phụ huynh có quyền bất đồng với một quyết định do nhà trường đưa ra. Nó sẽ là mục tiêu của
học sinh, phụ huynh, và nhân viên trường học để giải quyết vấn đê ở mức độ nhà trường. Nếu sự bất đồng là với
một giáo viên, điều này được khuyến khích nên bàn luận về sự bất đồng với vị giáo viên đó trưóc nhất. Nếu không
có giải quyết, bưóc tiếp theo sẽ bàn thảo vấn đề với quản lý viên của nhà trường.

Những sự khiếu nại có lẽ nên giải quyết một cách thân mật. Tuy nhiên, học khu có một thủ tục cho học sinh khiếu 
nại chính thức. Thủ tục này được trình bày trong mục Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh về các quyền và trách nhiệm 
của học sinh. 

10. quyền học sinh của con tôi trong thủ tục kỷ luật là gì?
Một học sinh và phụ huynh có thể không hài lòng với những quyết định liên quan về kỷ luật. Có những thủ tục
chống án riêng rẽ liệt kê cho sự chỉ định đến một trường DAEP (Turning Point) và sự bị đuổi khỏi trường trong
Nôi Qui Hạnh Kiểm Học Sinh. Không có quy trình khiếu nại chính thức cho những hành động khắc phục nào
khác như giam giữ, tạm ngưng trong trường, ngưng lên đến ba ngày, hay tới 10 ngày chỉ định cho chương trình
CHOICES. Giói chức hành chánh có bổn phận duy trì môi trường giáo dục hợp lý và được quyền lấy quyết định
liên quan tới những hành động chỉnh sửa cho những sự vi phạm kỷ luật. Những sự bất đồng nên thông báo chính
thức cho hiệu trưởng nhà trường.

13. Một học sinh được quyền có người đại diện pháp lý hoặc người lớn bất cứ lúc nào trù ra trong cuộc
họp về vụ bị đuổi không?
Có, thủ tục khiếu nại của học sinh (Board Policy FNG ‘Local’)
http://pol.tasb.org/Policy/Download/1098?filename=FNG(LOCAL).pdf cho phép sự trình bày ở buổi họp Cấp
Một, Cấp Hai, và Cấp Ba. Luật sư của AISD cũng có thể có mặt khi học sinh có luật sư đại diện

14. Có một số hy vọng khác biệt cho học sinh sử dụng xe chuyên chở học sinh không?
Những hy vọng về hành vi nêu ra trong Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh áp dụng cho suốt thời gian học sinh ở
trong khu vực xe truờng hoặc đi xe trường. Bởi vì xe trường là một sự sắp đạt độc nhất, nơi hành vi xấu có thể
ảnh hưởng đến sự an toàn cho tài xế và những học sinh khác, có thêm một số hy vọng liên quan đế các thủ tục
đưa đón của xe trường được xác định trong Trách Nhiệm Học Sinh trang 8. Quy Luật Xe Trường Đưa Đón (sẽ
thông bào sau). Hưóng dần bổ sung có thể được tài xế xác định theo nhu cầu cần thiết để bảo đảm sự an toàn của
tất cả học sinh và người lái.

15. AISD có quy luật y phục cho học sinh không?
Có, AISD có quy luật y phục học sinh, nó được phát triển do một ủy ban của học sinh, phụ huynh, giáo viên, và
các nhân viên quản trị nhà trường để đại diện cho mọi lứa tuổi học sinh và mọi trình độ lớp. Uy ban y phục học
sinh họp nhau định kỳ để duyệt xét sự thích hợp của quy luật như những mẫu mực cộng đồng và sự thay đổi thời
trang. Quy luật y phục được thiết kế để giúp các học sinh và phụ huynh trong trang phục, và mục tiêu cuối cùng
là để hỗ trợ Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh tạo ra một môi trường học tập có trật tự và an toàn. Quy luật y phục
có trong Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh này.

16. Chính sách về sự có mặt đêu đặn của AISD là gì? Những sự vắng mặt được miễn ra sao?
Những mẫu mực thường và đúng của sự có mặt của học sinh là cần thiết để mang lại tối đa từ nền học vấn của
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họ. Sự có mặt đều đặn của học sinh là một phần trong chương trình hạnh kiểm toàn thể, và yểm trợ cho Nội Quy 
Hạnh Kiểm Học Sinh. Chính sách quy định về chuyên cần được đề cập tới trong Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh. 
Xin xem trang 81-84 

17. Hồ sơ kỷ luật được nhà trường giữ lại trong bao lâu?
Hồ sơ kỷ luật được giữ lại cho tới cuối niên học đang học. Tuy nhiên, những hồ sơ liên quan đến việc bị loại bỏ
chuyển qua DAEP, đình chỉ, hoặc trục xuất sẽ được lưu giữ đến 5 năm nhưng được giữ bí mật theo luật.

18. Sự xâm phạm hình sự là gì?
Để khuyến khích sự an toàn và an ninh cho học sinh và cho nhân viên nhà trường, tất cả các quan khách đến học
khu phải ghi tên tại văn phòng của các trường trong học khu. Bộ Luật Hình Phạt Texas §30.05 nói rằng một người
dính dáng phạm tội nếu nam/nữ đã vào hay ở lại trong nơi có chủ hoặc trong tòa nhà của người khác khôngcó sự
đồng ý có hiệu lực và nam/nữ đã báo rằng sự xâm nhập đã bị cấm chỉ hoặc đã nhận được sự thông báo phải rời
khỏi nhưng đã không làm như vậy. Để cho mục đích của đạo luật, ‘Vào’ có nghĩa là sự xâm phạm của toàn thân
và ‘chú ý’ có nghĩa (1) sự liên lạc bằng lời nói hay viết trên giấy từ người chủ hay người nào với chủ quyền rõ
ràng để thực thi cho người chủ, hay (2) rào ngăn hay khu ngăn cản các chủ đích rõ ràng để tống khứ những kẻ
xâm phạm, hay giữ thú vật (3) treo những tấm bảng cấm vào để có khả năng hợp lý để gây chú ý đến kẻ xăm
nhập cho biết cấm vào.Một người đặt ra một nguy cơ đáng kể’ gây tổn hại cho bất kỳ người nào hoặc có hành vi
theo cách không thích hợp cho môi trường học đường, có thể’ bị tống ra hoặc từ chối khôngcho vào khu trường
học.

19. Những gì được yêu để nhận được mẫu đơn bằng lái xe VOE (TEA)?
Sự ghi danh và sự hiện diện ở học đường được đòi hỏi như là điều kiện về cấp bằng cho một học sinh để có thể
lái một chiếc xe hơi. Sự đòi hỏi này áp dụng cho tất cả những người dưới 18 tuổi. Trừ phi một văn bằng trung
học hay văn bằng tương đương đã được cấp phát (TEC 25.092, Những sự vắng mặt, giải thích rằng một học sinh
phải đi học 90 phần trăm tổng số ngày mà lớp đã qui định). Cho những học sinh lớp 9-12, những sự vắng mặt có
thể được tăng thêm trên căn bản của một kỳ học. Xin dành cho trường học 24 giờ để hoàn tất đơn cho học sinh.

20. Một học sinh nên làm gì nếu tin rằng em đang bị bắt nạt (bao gồm bắt nạt trên mạng) sách nhiễu
tình dục, hoặc là một nạn nhân bị hành hung trong lúc hẹn hò?
Học sinh nên loan báo cho nhân viên nhà trường thích hợp ngay lâp tức, sẽ bao gồm giáo viên của lớp, một cố
vấn, một nhân viên quản trị, về bất kỳ hạnh vi theo chính sách của khu học FFH (Local). Cũng có them một cách
khác để báo cáo sự bắt nạt kín đáo nặc danh bằng cách gọi cơ quan Chống Phạm Pháp Nhà Trường của Quận
Tarrant tại 817-916-4312 hoặc trên mạng tại www.469tips.com. Xem Quy Luật Hội Đồng FFH và FFI mà có thể
kiểm trên mạng tại www.aisd.net

21. Quy Luật Hình Sự Title 5 về những trọng tội là gì?
Quy luật Hình Sự Điều 5 về những trọng tội bao gồm tội giết người, bắt cóc, cưỡng ép, bắt giam sai trái, sự không
đứng đắn với trẻ nít, sách nhiễu tình dục, tấn công mạnh. Tấn công tình dục mạnh, hay gây thương tật cho một
trẻ nít.

22. Sở hữu là gì?
Sở hữu là:

 Mang đò cấm trên người mình, trong xe của mình, hay trong xe do học sinh lái từ nhà đến trường/trong
địa phận trường học, hoặc chứa đựng trong vật dụng của mình, như áo khoác, ví cầm tay, cặp sách;

 Có sự va chạm hay cầm giữ món gì bất hợp pháp; hay
 Có sự phi pháp dưới sự kiểm soát; hay
 Có sự phi pháp trong tủ có khóa của học sinh; hay
 Được kể trong xe hơi hoặc tài xế hay hành khách mà biết rằng sự phi pháp có chứa trong xe hơi.

23. Học khu giải thích sự xử dụng như thế nào?
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Sự xử dụng xảy ra khi một học sinh tình nguyện giới thiệu hoặc cố gắng đưa chất bị cấm vào cơ thể của một 
người bằng bất kỳ cách nào . Sự xử dụng có thể được thẩm tra nếu việc đưa chất đó được quan sát hoặc phát hiện 
thấy bởi sự xuất hiện của vật thể, hơi thở hay lời nói (Board Policy FNCF) 
http://pol.tasb.org/Policy/Download/1098?filter=FNCF(LEGAL).pdf. 

24. Thủ tục phỏng vấn khi một sự vi phạm về Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh bị nghỉ ngờ là gì?
Trong những tình trạng kỷ luật, cộng thêm vào kỷ luật nhà trường, ở đó có thể bị trừng phạt thêm từ cơ quan áp
dụng luật pháp thích hợp khác nữa. Trường học và thủ tục áp dụng luật pháp được riêng rẽ và khác biệt.

 Nội quy nhà trường

Ban giám hiệu bắt buộc phải giữ kỷ luật trong nhà trường. Ban giám hiệu có quyền và trách nhiệm tham
vấn học sinh mà không cần báo với phụ huynh và không cần sự hiện diện của cha hoặc mẹ học sinh. Điêu
này áp dụng cho cả học sinh vi phạm kỷ luật và kể cả học sinh là nhân chứng trong vụ vi phạm. Việc đòi
hỏi tiến trình thực hiện điều này khác đi sẽ làm cản trở khả năng thẩm tra sự việc vi phạm Nội Quy Hạnh
Kiểm Học Sinh. Ban giám hiệu có thể liên hệ với phụ huynh học sinh sau khi đã xét hỏi học sinh. Kết quả
thẩm tra sẽ được cung cấp cho cơ quan bảo vệ pháp luật nếu việc vi phạm pháp luật đã xảy ra. Khi học
sinh vi phạm một điều khoản nào đó của Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh mà việc vi phạm này cần phải
chuyển sang DAEP hoặc bị đuổi học hoặc chuyển sang các cơ quan bảo vệ pháp luật, Ban Giám Hiệu sẽ
cố gắng tiếp xúc với phụ huynh/người giám hộ của học sinh. Những vi phạm nhẹ hơn sẽ không cần liên
hệ với phụ huynh trong thời gian thẩm tra hay thi hành những hành động chỉnh sửa. Quyết định như thế
nào là thuộc quyền hạn của Ban Giám Hiệu.

 Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em và Thi Hành Luật Pháp

 ĐIỀU TRA VỀ LẠM DỤNG TRẺ EM
Khi một người đại diện của văn phòng Cơ Quan Gia Đình và Dịch Vụ Bảo Vệ hoặc một nhân viên thẩm
quyền pháp lý muốn hỏi hoặc phỏng vấn một học sinh tại trường học như một phần điều tra về lạm dụng
trẻ em, hiệu trưởng sẽ hợp tác hoàn toàn với sự yêu cầu của quan chức về tình trạng của cuộc phỏng vắn
hoặc tra hỏi.

 TRA HỎI HỌC SINH
Sau khi hoàn tất thủ tục trường học và trong trường hợp vi phạm hành vi cũng có thể vi phạm pháp luật
hình sự, quản trị viên sẽ liên lạc với các nhân viên thi hành pháp luật, nhân viên tài nguyên trường, cảnh
sát viên biệt phái của nhà trường, hoặc 9-1-1. Một khi nhân viên thi hành pháp luật tin rằng một hành vi
phạm tội hình sự đã xảy ra, viên chức sẽ phụ trách về bất kỳ cuộc phỏng vấn hoặc điều tra. Các quản trị
viên có thể chia sẻ với nhân viên thi hành luật pháp những tài liệu gì đã được thu thập trong việc điều tra
của trường học. Khi nhân viên thi hành pháp luật hoặc những nhân viên chính quyền hợp pháp khác muốn
được hỏi hoặc phỏng vấn một học sinh tại trường học cho bất kỳ mục đích nào ngoài điều tra lạm dụng
trẻ em, các hướng dẫn sau đây sẽ được áp dụng:

1. Người hiệu trưởng sẽ kiểm lại và ghi chú nhận diện của nhân viên hoặc nhà chức trách và yêu cầu giải
thích sự cần thiết của các câu hỏi hoặc cuộc phỏng vấn học sinh tại trường học.

2. Người hiệu trưởng thông thường sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cha mẹ của học sinh hoặc một người
nào có quyền hợp pháp của học sinh. Nếu người phỏng vấn phản đối hợp lý và đưa ra những gì hiệu
trưởng suy xét về việc thông báo, cha mẹ sẽ không được thông báo.

3. Người hiệu trưởng hoặc người được chỉ định thông thường sẽ có mặt trong lúc hỏi hoặc phỏng vấn
Nếu người phỏng vấn đưa ra sự phản đối hợp lệ xem người hiệu trưởng là sự hiện diện của người thứ
ba, các cuộc phỏng vấn sẽ được thục hiện mà không có sự hiện diện của người đó.

 HỌC SINH BỊ BẮT GIAM
Trước khi học sinh tại trường bị bắt hoặc bị bắt giam do nhân viên thi hành pháp luật hoặc người có thẩm
quyền hợp pháp khác, hiệu trưởng sẽ xác minh danh tánh của nhà chức trách. Với tất cả khả năng của
ông/bà ta, người hiệu truởng sẽ xác minh nhà chức trách bắt giam học sinh [xem Quy Luật Ban Quản Lý
GRA] HTTP://POL.TASB.ORG/POLICY/CODE/1098?FILTER=GRA rồi sau đó sẽ trao học sinh qua.
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Người hiệu trưởng sẽ liền tức khắc thông báo Tổng Giám Thị và thông thường sẽ thông báo cha mẹ hoặc 
người có quyền hợp pháp của học sinh. Nếu người nhà chức trách phản đối hợp lý và đưa ra những gì 
hiệu trưởng suy xét về việc thông báo cha mẹ lúc đó, người hiệu trưởng sẽ không thông báo cha mẹ. 

25. Chính Sách của AISD cho Thẻ Học Sinh là gì?
Học sinh phải tuân theo những hưóng dần của nhà trưởng cho Thẻ Học Sinh

26. Những quy định về việc đậu xe và lưu thông trong nhà trường?
Đậu xe trên sân trường là một đặc ân chứ không là một đặc quyền. Những học sinh lái xe và bạn bè đi chung trên
xe sẽ lưu ý và tuân thủ mọi luật lệ giao thông trong nhà trường. Tốc độ giới hạn ở các bãi đậu xe trường học là
10 MPH. Những học sinh lái xe và bạn bè đi chúng trên xe nếu bị phát hiện thấy đang di chuyển với 1 cách gây
nguy hiểm cho sự an toàn của chính bản thân hoặc cho người khác sẽ bị biện pháp khắc phục, bao gồm cả việc
bị mất đặc quyền lái xe đến trường. Những điều mong muốn sau đây là chung cho bất kỳ bãi đậu xe nào của
trường học.

 Tất cả xe đậu trong bãi đều phải dán thẻ đậu xe
 Mọi giới hạn về tốc độ lưu thông đều phải được tuân thủ
 Mọi mũi tên chỉ hướng lưu thông đều phải được chấp hành
 Học sinh không được đậu xe vào chổ dành riêng, người tàn tật hoặc những chổ đậu dành cho khách
 Không được có thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử ở bãi đậu xe
 Không được có bia, rượu hoặc chất quốc cấm ở bãi đậu xe
 Không lai vảng.
 Không vũ khí

Do sự xây cất, có thể có những điều mong muốn riêng biệt hơn được áp dụng cho mỗi nhà trường. Thông tin này 
sẽ được tìm thấy trong sách luật học sinh được phân phát ở mỗi nhà trường. 

27. Sắc lệnh 504 là gì?
Sắc lệnh 504 là một phần của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng 1973 cấm phân biệt đối xử dựa trên sự khiếm
khuyết. Sắc Lệnh 504 là một sự chống phân biệt đối xử, quyền công nhân đòi hỏi nhu cầu của học sinh khiếm
khuyết để được đáp ứng đầy đủ như các nhu cầu của những em không khiếm khuyết được đáp ứng.

28. Sự “suy giảm” được dùng dưới Sắc Lệnh 504 có nghĩa là gì?
Sự suy giảm được dùng trong Sắc Luật 504 có thể bao gồm bất cứ khiếm khuyết nào, bị bệnh dài hạn, hoặc những
rối loạn khác nhau "đáng kể" làm giảm hoặc làm giảm khả năng tiếp cận học tập của học sinh trong môi trường
giáo dục vì học tập, tư cách hoặc liên quan đến tình trạng sức khỏe. Cần nhấn mạnh rằng một suy giảm về thể
chất hoặc tinh thần không gây nên khiếm khuyết cho các mục đích của Sắc Luật 504 trừ khi mức độ trầm trọng
của nó đưa đến kết quả giới hạn đáng kể trong một hoặc nhiều sinh hoạt chính trong đời sống.

29. Tiêu chuẩn để nhận được sự giúp đỡ theo sắc lệnh 504?
Một người phải có sự khiếm khuyết về thân thể hoặc tâm thần làm chắc chắn giới hạn một hoặc những sinh hoạt
chánh trong cuộc sống. Xin xem trang 85 để có thêm tài liệu.

30. Quá trình lục soát AISD là gì?
Khu học có quyền và đươc lục soát những bàn, tủ, cặp sách, xe cộ ngoài bải đậu, và các vật dụng khác vì lý do
sức khỏe và sự an toàn. Những nhân vật đồ vật cá nhân có thể bị lục soát dựa theo sự nghi ngờ thích đáng.

31. Quá trình sử dụng chó tìm kiểm AISD là gì?
Khu học có quyền sử dụng chó đánh hơi để lục soát tủ khóa (locker) và các phần khác của tòa nhà và tài sản
của khu học và các khu vực xung quanh nơi xe đậu trên đất nhà trường. Những nhân vật đồ vật cá nhân có thể
bị lục soát dựa theo sự nghỉ ngờ thích đáng. Xem quy luật FNF (LOCAL)
http://pol.tasb.org/Policy/Download/1098?filename=FNF(LOCAL).pdf.
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32. Qui định về việc sử dụng bút Laser là gì?
Học sinh không được phép sở hữu hoặc sử dụng bút laser trong trường hoặc trên các phương tiện vận chuyển của
trường hoặc đang tham gia các hoạt động có liên quan hoặc được sự bảo trợ của trường, ở trong hoặc ngoài trường
học. Bút laser sẽ bị tịch thu và học sinh sẽ bị kỷ luật chiếu theo Nội Quy của Nhà Trường.

33. Nếu con tôi bị buộc tội là đã làm việc sai trái và sự việc được máy quay video của trường ghi lại, tôi
có được xem băng hình đó không?
Có những trường hợp có. Xin liên lạc với nhân viên hành chánh của nhà trường để được hưóng dẩn thêm.

34. Tại sao con tôi nhận được giấy phạt hoặc bị phạt do đánh lộn?
Tự vệ được định nghĩa là sử dụng bạo lực chống lại một người khác vì tin là cần phải sử dụng sức mạnh ngay lập
tức để tự bảo vệ bản thân em. quyền của sự tự bảo vệ có giới hạn. Lời khai tự bảo vệ trong việc sử dụng sức mạnh
sẽ không được miễn bị kỷ luật khi:

 Học sinh bị khiêu khích, mời mọc hoặc khuyến khích sử dụng sức mạnh cơ thể do một người khác.

 Học sinh có cơ hội tránh sử dụng sức mạnh cơ thể hoặc báo tin nhân viên trường học về sự hăm doạ sử
dụng bạo lực.

 Học sinh sử dụng bạo lực sau khi đối phương bỏ hoặc cố gắng bỏ sự xung đột hoặc sự đương đầu.

Trong trường hợp có báo cáo về một cuộc đánh lộn trong khu học xá giữa hai học sinh. Ban quản trị của trường 
sẽ tiến hành một cuộc điều tra. Nếu kết quả điều tra cho thấy rằng học sinh tham gia một cuộc đánh lộn hoặc chủ 
ý đánh nhau với người khác ở nơi công cộng, quản trị viên của trường, là người phụ trách nhiệm giải quyết trường 
hợp vi phạm đó, sẽ đưa ra một Biện phàp chỉnh sửa dựa trên kết quả điều tra và những sự thật khác như những 
kỷ luật trước đây của học sinh. Quản trị viên của trường cũng sẽ thông báo cho cơ quan áp dụng luật pháp. Cơ 
quan áp dụng luật pháp cũng có thể tiến hành điều tra vấn đề và cho những giấy phạt hoặc sung những cách khác 
mà cơ quan áp dụng pháp luật cảm thấy cần thiết. 

35. AISD có thêm một lớp bao bọc nào để bảo vệ an toàn cho các trường học tiểu học không?
Có, Cơ Quan Phục Vụ Đặt Máy và An Ninh đã ấn định một hệ thống máy chụp hình/kèn báo hiệu có thể cung
cấp thêm một lớp bảo vệ cho những trường tiểu học.

 Hệ thống máy chụp hình/kèn báo hiệu là gì?
Hệ thống máy chụp hình/kèn báo hiệu sẽ được gắn ở ngoài nơi lối ra vào chánh của mỗi trường tiểu học,
trên cửa đã có sẵn máy đọc thẻ điện tử cho hện thống vào không khoá.

 Những cửa ngoài tại các trường tiểu học sẽ được khoá trong ngày học không?
Có, tất cả các cửa ngoài sẻ được khoá lại trong ngày học, và những khách thăm viếng sẽ bấm kèn báo
hiệu để yêu cầu xin vào trong nhà trường.

 Máy chụp hình làm gì, và một khi những khách thăm viếng đã vào trong nhà trường, họ sẽ đi đâu?
Máy chụp hình sẽ phát ra hình dạng của người khách vào máy theo dõi trong văn phòng, nơi đó nhân
viên sẽ điều khiển cánh cửa. Một khi đã vào nhà trường, những khách thăm viếng sẽ được hướng dẫn
đến văn phòng để ký tên và trải qua một cuộc kiểm tra lý lịch qua hệ thống V-Soft trông nom khách.

36. Hệ thống RAPTOR là gì?

RAPTOR là một hệ thống ghi danh những khách đến thăm để nâng cao sự an toàn của trường học bằng cách 
kiểm soát đề phòng dựa vào dữ liệu nhận diện ghi danh của những người vi phạm tình dục. Nó cũng sẽ in những 
thẻ có hình của người thăm viếng. Chương trình V-Soft sẽ theo dõi những khách thăm viếng và những thời gian 
tình nguyện. 

• Máy làm việc như thế nào?
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Tài liệu bằng lái xe và/hoặc giấy nhận dạng chính phủ cấp được thu nhận và so sánh với dữ liệu quốc 
gia về những danh sách người vi phạm tình dục. Nếu nhận diện được là người vi phạm tình dục thì những 
nhân viên hành chánh và nhà chức trách có thể có những cách thích hợp để bảo vệ an toàn cho nhà 
trường. 

• Tại sao Arlington ISD sử dụng hệ thống này?
Sự an toàn của những học sinh chúng tôi là điều ưu tiên cao nhất. RAPTOR sẽ cung cấp một hệ thống
để theo dõi những khách viếng thăm và những tình nguyện viên trong khi giúp đở nhận diện những cá
nhân nào có thể đưa đến nguy hiểm cho các học sinh và những nhân viên. Hệ thống RAPTOR nhanh
chóng in ra thẻ thăm viếng gồm có hình, tên người thăm, ngày và giờ cấp thẻ và điạ điểm đển thăm.

• Nhà trường còn thu thập những tài liệu gì nữa trong bằng lái xe?
RAPTOR chỉ ghi nhận tên, ngày sanh và hình của người thăm viếng. Tài liệu được so sánh với tài liệu
trong dữ liệu quốc gia tên cũa những người vi phạm tình dục ghi danh. Không một tài liệu riêng tư nào
khác được thu thập hoặc sữ dụng. RAPTOR không chia sẻ tài liệu với những công ty hoặc bạn hàng

• Nhà trường có quyền yêu cầu những khách thăm viếng phải trình thẻ nhận diện trước khi vào nhà
trường không?
Có. Nhà trường có quyền biết ai ở trong trường học, tại họ đến đó và cá nhân đó có thẩm quyền được
đến gần một học sinh. Nhà trường chỉ có thể làm điều này bằng cách yêu cầu thẻ nhận diện.

• Nếu một người từ chối trình thẻ nhận diện thì sao?
Người quản lý trường học sẽ được liên lạc ngay lập tức. Người quản lý sẽ tiếp kiến với cá nhân đó và
giải thích thủ tục. Dựa theo tình trạng và tài liệu cho biết, người quản lý có thể quyết định cho phép tiếp
nhận hoặc từ chối vào trường và/hoặc gặp một học sinh. Nếu được người quản lý cho phép tiếp nhận,
phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được sự hộ tống của quản lý gia hoặc nggười chỉ định trong thời gian
họ ở trường học.

 Tôi phải làm sao nếu tôi không có bằng lái xe hoặc thẻ nhận dạng do chính phủ cung cấp?
Quý vị cần phải cung cấp tên và ngày sanh. Tài liệu đó sẽ được thu vào trong hệ thống RAPTOR.

 Hệ thống RAPTOR có khả năng lập trình những báo động khác không?
Có. Những báo động này phải được chấp thuận bởi Phó Giám Thị Hành chánh.

37. AISD có một trang thông tin tài liệu cho phụ huynh không?
Có. Xin bấm vào liên kết sau đây để có một loạt các thông tin cho phụ huynh. http://www.aisd.net/families/

38. Ước định mối đe dọa là gì?
Tiểu bang của TX chỉ thị sự ước định mối đe dọa phải được thực hiện một khi học sinh biểu lộ
“có hại, đe dọc hoặc bạo lực” mà bao gồm các mối đe dọa tự làm hại bản thân, bắt nạt, bắt nạt trên mạng, đánh
nhau, sử dụng hoặc có vũ khí, tấn công tình dục, quấy rối tình dục, bạo lực khi hẹn hò, theo dõi hoặc tấn công do
một học sinh. Xin xem trang 92 để có thêm tài liệu. [37.115(a)(1)]
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CÁC CẤP ĐỘ HÀNH VI SAI TRÁI 
CỦA HỌC SINH VÀ 

CÁC BIỆN PHÁP CHỈNH SỬA 
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Các cấp dô hành vi sai PHẠM của học sinh và các Biện phàp chỉnh sửa 

 AISD phấn đấu để cung cấp một nơi an toàn, tốt, và môi trường hướng về giáo dục cho mỗi một
trường học của học, và đều mong muốn tất cả các học sinh cư xử một cách để hỗ trợ mục tiêu này.
Những thái độ làm phá rối trường học và/hoặc môi trường giáo dục, vi phạm luật pháp, và/hoặc
đưa những ra rủi ro an toàn hay sức khỏe sẽ không được tha thứ. Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh là
thông báo của AISD về những hành vi mà không được tha thứ. Có thể những biện phàp chỉnh sửa
cho mỗi cấp độ hành vi xấu được cung cấp dưới đây, nhưng mỗi hiệu trưởng trường học có thể
cân nhắc những Biện phàp chỉnh sửa khác thích lợp cho mỗi trường hợp.

 AISD cố gắng để bảo đảm cho tất cả các học sinh không bị bắt nạt, bắt nạt trực tuyến và quấy rối,
luôn cả sự hành hung trong những tình liên hệ với các học sinh. Tất cả các lời buộc tội về bắt nạt,
bắt nạt trực tuyến, quấy rối, quấy rối tình dục và hành hung trong lúc hẹn hò được coi là nghiêm
trọng đối với các học sinh, toàn bộ giảng dạy, nhân viên, ban quản lý và những phụ huynh. Chúng
tôi sẽ cố gắng hết sức để đối đáp và trả lời cho mỗi và mọi lời cáo buộc và đơn khiếu nại do các
học sinh và những nhân viên trong một cách công bằng, kỹ lưỡng và đích đáng. Mỗi cố gắng sẽ
được thực hiện để bảo vệ quyền theo đúng thủ tục của tất cả các nạn nhân và tất cả người phạm
tội bị cáo buộc.

 Một số trường hợp vi phạm có mức độ nghiêm trọng đủ để học sinh đương nhiên bị chuyển sang
một nhà trường thay thế khác (nhà trường Turning Point) hoặc đị đuổi khỏi AISD. Xin xem mục
Các Trường Hợp Vi Phạm Khiến Học Sinh Chắc Chắn Bị Chuyển Sang Chương Trình Học Thay
Thế Khác Vì Lý Do Kỷ Luật để biết thêm chi tiết.

 Có thể được chuyển đến Chương Trình Thay Thế Giáo Dục (Turning Point) 15 ngày học, 30 ngày
học, 45 ngày học hoặc 60 ngày học trong nhiều trường hợp, và sẽ được ấn định căn cứ vào các
yếu tố trong nội quy hạnh kiểm này, kỷ luật của AISD kế hoạch tiến hành và các trường cụ thể
của mỗi sự kiện

 Để biết thêm những tài liệu đặt biệt về (1) những dụng cụ truyền thông diện tử và những trang
thiết bị khác (các điện thoại di động, v.v.), và (2) dùng những kỷ thuật và trên mạng cả đôi trong
và ngoài trường học, và (3) yêu cầu đặt biệt về nội quy âu phục và đồng phục, xin đọc lại đoạn
Những Quy Tắc Kỷ Thuật có trong Nội Quy này.

 Việc đi lại bằng xe buýt nhà trường là một đặc quyền của trường chúng ta do vậy chúng ta hảy đối
xử với nó cũng bằng một ý nghĩa đặc biệt như thế. Phụ Huynh có trách nhiệm đưa con em mình
đến trạm xe buýt ít nhất năm phút trưóc khi bắt đâu hành trình để đảm bảo có thể đón được học
sinh. Tài xế sẽ không chờ cho học sinh đến nơi đón và xe buýt sẽ không dừng lại nếu các học sinh
không có mặt. Học sinh có thể được yêu cầu đeo hoặc trình Thẻ Học sinh khi bước lên xe trường.
Giây nịt an toàn phải cài vào nếu cớ và tất cả thức ăn và vật dụng lớp học (công trình lớp học,
dụng cụ nhạc, etc.) phải để lên đùi hoặc dưói ghế ngòi của học sinh. Các học sinh chỉ có thể lên
hoặc xuống xe buýt tại địa điểm ấn định trưóc. Bất cứ sự thay đổi nào về lịch trình tuyến đường
hàng ngày của xe buýt phải được sắp xếp thông qua nhân viên hành chánh và phải thông báo bằng
văn bản đến Phòng Giao Thông. Muốn cho học sinh đi xe buýt không phải là xe buýt của trường
mình. Ban Chuyên Chỏ học khu AISD phải có giấy phép của phụ huynh có chữ ký của hiệu trưỏng
trưóc khi dùng xe buýt đó. Học sinh nào không đủ điều kiện đế đi xe buýt thì không được dùng
bất cứ một xe buýt nào của AISD trong bất cứ trường hợp nào. Nếu học sinh bị trể xe trường buổi
sáng em nên liên quay trỏ về nhà. Nếu học sinh bị trể chuyến xe trường buổi chiêu em nên liên
ngay lập tức liên lạc với nhân viên nhà trường. Phụ Huynh chịu trách nhiệm cung cấp phương
tiện chuyên chỏ con em mình tới trường nếu em học sinh đó bị trễ chuyến xe buýt.

Thông Tin 
Tổng Quát 

Các Thủ 
Tục Đưa 
Đon 
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 Học sinh phải tuân theo mọi chỉ dần của tài xế, trong đó có thể bao gồm nhưng không giới hạn: 
(1) thủ tục lên và xuống, (2) luôn ngòi tại chổ và hướng mặt phía trước ngoại trừ lên hoặc xuống 
xe buýt, (3) ngòi nơi đã định sẳn, (4) giảm tiếng ồn và phiên nhiễu, trong đó bao gồm các cuộc trò 
chuyện ồn ào, ném đồ vật vào hoặc ra khỏi xe buýt, và luôn giữ tất cả các bộ phận cơ thể và các 
vật liệu bên trong xe buýt, (5) duy trì lối đi thông trống, (6) xếp gọn tất cả các thực phẩm, đồ uống 
được phê duyệt, và các tài liệu hoặc công trình lớp học, (7) không được mang các hàng cấm như 
súc vật sống, côn trùng, chất dể cháy, bàn trượt, hoặc bóng đá/bóng rỗ/bóng quần vợt trên xe buýt 
/v.v. Hưóng dần tư cách được cung cấp trong Nôi Quy Hạnh Kiểm vần có hiệu lực suốt thời gian 
học sinh trong khu vực xe trường hoặc đi trên xe trường. 

 Cho những em khuyến khuyết, nếu sự chuyên chở là một dịch vụ được chấp thuận bởi uỷ ban 
ARD (Thu Nhận, Duyệt Xét và Giải Tán), hiệu trưởng có thể đặt ra một cuộc họp ủ ban ARD dể 
thảo luận một sự vi phạm như liên quan đế dịch vụ chuyên chở. 

 Kỹ luật cho những học sinh đang có Kế Họach 504 sẽ bao gồm việc xem xét Kế Hoạch Ngăn 
Ngừa Hành Vi (BIP) của học sinh khi áp dụng. 

 Kỹ luật của các học sinh nào có khuyết tật sẽ bao gồm việc xem xét Chương Trình Giáo Dục Cá 
Nhân (IEP). Sự kỷ luật của học sinh có những khuyết tật sẽ được áp dụng theo luật của tiểu bang 
và liên bang và thêm với Nội Qui Hạnh Kiểm Của Học Sinh. Khi có những sự bất đồng thì luật 
của tiểu bang và liên bang sẽ chiếm ưu thế. Dựa theo Đạo Luật Giáo Dục thì những học sinh ghi 
danh trong chương trình gi đặc biệt có thể sẽ không bị kỷ luật cho hành vi ghi trong định nghĩa 
cùa sự bắt nạt, bắt nạt trực tuyến, quấy nhiễu, hoặc tạo ra một danh sách liệt kê những nhân vật sẽ 
bị hại (xem Định Nghĩa) cho đến khi ban Biểu Thị Xác Định Duyệt Xét họp mặt và kiễm xét hành 
vi. Khi có quyết định đình chỉ học tập, chuyển sang một chương trình giáo dục thay thế để kỷ luật, 
hoặc đuổi, khu học sẽ cân nhắc về sự khuyết tật là một điều đáng kể làm giảm sút khả năng sự 
nhận xét hành động sai trái của học sinh. Kế hoạch cải thiện hành vi hoặc can thiệp có trong IEP 
của học sinh phải được xem xét ít nhất một lần mỗi năm và đôi khi là thường xuyên hơn để giải 
quyết những thay đổi về hoàn cảnh hoặc sự an toàn của học sinh hoặc của người khác. Để biết 
thêm tài liệu về những học sinh tàn tật, xin nhấp vào liên kết sau đây. 
http://www.aisd.net/district/departments/academic-services/educational-support-services/special-
education/ 

 Hành động chỉnh sửa những vi phạm kỹ luật có thể thể thay đổi do một số yếu tố. Nhiều trường 
đã phấn đãu cho sự thống nhất và có thể áp dụng biện pháp chỉnh sửa cụ thể đối với hành vi được 
xác định khác nhau. Ùy ban quyết định trường học căn bản hằng năm rà soát thủ tục kỹ luật nhà 
trường cụ thể và hành động chỉnh sửa, và có thể phát triển một loạt các chin lược hình sửa để sử 
dụng truóc khi một hành động chỉnh sửa. Tuy nhiên, trưóc khi quyết định đình chỉ, dời chuyển ra 
khỏi đến một chương trình kỷ luật khác, hoặc đuổi, tất cả các trường học phải xem xét: 

 nghiêm trọng của tội đã phạm 

 tuổi học sinh 

 trình độ lớp học sinh 

 khả năng và mức độ hoạt động 

 thường xuyên và mức độ cư xử xấu trưóc đây/lý lịch kỹ luật 

 thái độ của học sinh, luôn cả nhưng không giới hạn đến mức độ thật thà trong thời 
gian điều tra lúc đâu dưói các tình huống đặt biệt trong mỗi vụ 

 ảnh hưởng của hành vi xấu trên môi truờng học đường 

 hợp pháp/Yêu cầu theo luật định 

 tự vệ (xem các Định Nghĩa) 

 dự định hoặc thiếu ý định lúc học sinh tham gia trong lúc hạnh kiểm bất chánh 

Học Sinh 
với Kế 
Hoạch 504 

Các Học Sinh 
Khiếm Khuyết 
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 Trong sự cố gắng để thi hành đầy đủ chương trình Toàn Khu Hành Vi Tốt Ngăn Ngừa và Hỗ Trợ, 
cùng với việc sử dụng sự tham gia của học sinh và thời gian giảng dạy tối đa, mỗI một trường học 
trong Khu Học Chánh Arlington sẽ sử dụng phương cách chỉnh sửa trong Hành Vi Sai Trái Nhóm 
Một và Hai trước khi đưa học sinh đến ban hành chánh để giới thiệu văn phòng kỹ luật. Những 
cách thức chỉnh sửa gồm có nhưng không giới hạn: 

 Loại bỏ hết những chi phối 
 Kiểm soát khoãng cách 
 Tích cực nhắc nhở tư cách mong muốn 
 Tăng cuờng cơ hội để tíchcực tham gia 
 Tăng cường thêm lời khen ngợi đặt biệt 
 Tăng thêm thời gian đáp ứng 
 Hoàn chỉnh ngôn từ 
 Chuyển hướng học sinh 
 Duyệt lại/Dạylại những ước muốn 
 Cung cấp các cơ hội cho học sinh thực hành những tư cách mong muốn và cung cấp 

miêu tả hoàn ngược 

 Tập luyện hoàn chỉnh: Một cách liên hệ tiếp xúc để xây dựng môi trường học đường và giải quyết 
các hành vi của học sinh mà khuyến khích dự vào trên sự loại ra, tham gia xã hội trên sự kiểm soát 
và trách nhiệm có ý nghĩa trên hình phạt 
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Biên pháp khắc phục có thể do Giáo Viên hoặc nhân viên hành chánh nhà trường cung cấp như đã chỉ thị trong cột cuối 

HẠNH KIỂM XẤU NHÓM 1 

Hạnh kiểm xấu Nhóm 1 là cường độ hạnh kiểm thấp mà ảnh hưởng hoạt động trật tự của lớp học, sinh hoạt 
trường học, và các chương trình ngoại khoá/hợp tác ngoại khóa hoặc chấp thuận chuyên chở. Biện phàp 
chỉnh sửa cho lớp hạnh kiểm này gồm có nhưng không giới hạn một hoặc nhiều điều sau đây phù hợp với kế 
hoạch kỹ luật tiến bộ của trường học. 

Tư Cách Phạm Vi của Biện phàp chỉnh sửa Nhóm 1 

 Bất Kính 

 Quấy Phá 

 Vi Phạm Về 
Trang Phục 

 Hạnh Kiểm 
Xấu 

 Không Tuân 
Theo Lệnh 

 Giao thông cá 
nhân trong 
khuôn viên 
trường 

 Đi Trể 

 Vi Phạm Công 
Nghệ (Vi Phạm 
LầnThứ Nhất) 

 Cảnh cáo hạnh kiểm xấu (bằng lời hoặc văn bản) 

 Họp Phụ huynh/Giáo viên/Nhân Viên Hỗ Trợ SEL 

 Giao tiếp giảng dạy chỉnh sửa 

 Nhận xin lỗi 

 Từ chối đặc ân lớp học 

 

 Liên lạc cha mẹ, bằng cách viết nhắn tin hoặc bằng điện thoại 

 

 Liên lạc phụ huynh, bằng cách viết nhắn tin hoặc bằng điện thoại 

 Bài học chỉ trích Giáo viên ấn định giam giữ 

 Kỹ luật trong lớp Phòng giam 

 Kéo dài giam giữ trong trường 

 Điểm công dân thấp 

 Đình chỉ quyền truy cập vào hệ thống thông tin điện tử khu học (bao 
gồm mạng lưới) 

 Tích thâu những đồ vật không thích hợp 

 Phục Hồi Thực Hành 

 Đưa ra khỏi xe trường (Do hành chánh viên hoặc nhân viên Chuyên 
Chở) 
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 tịch thu thiết bị truyền thông 

 Bất kỳ biện phàp chỉnh sửa nào do qua quản trị nhà trường xem là 
thích hợp 
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*Xem Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh quy định công nghệ để có thêm tài liệu liên quan đến thiết bị truyền thông. 
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ĐỊNH NGHĨA HẠNH KIỂM XẤU NHÓM 1 
Hạnh kiểm xấu Nhóm 1 là cường độ hạnh kiểm thấp làm ảnh hưởng sinh hoạt trật tự của lớp học, sinh hoạt 
trường học, và các chương trình ngoại khoá/hợp tác ngoại khóa hoặc vận chuyễn đã được chấp thuận. 

Hành Vi Xấu Định Nghĩa 

Bất Kính 
Có hành động trong một cách xúc phạm đến một người khác, không tỏ vẻ tôn trọng, 
hành động thô lỗ, thiếu lịch sự, và công kích. 

Quấy Phá 
Hoạt hoặc tư cách làm gián đoạn môi trường giáo dục (như: Đùa giỡn - xem Các Định 
Nghĩa). Điều này bao gồm những cư xử xãy ra lúc ở tại trường học, tại những sinh hoạt 
trường bảo trợ, hoặc trên xe trường. 

Vi Phạm Quy Luật 
Y Phục 

Không tuân theo quy luật về y phục của khu học hoặc trường học. -Biện phàp chỉnh sửa 
từ Nhóm 2 có thể áp dụng khi thích hợp cho vi phạm tái lại/quá nhiều. 

Hạnh Kiểm Xấu 

Hạnh kiểm xấu, bao gồm nhưng không giới hạn đến nhai kẹo cao su, ăn kẹo hoặc thức 
ăn, không làm bài, làm phiền học sinh khác, không thích hợp hoặc nói lớn tiếng, cắt 
ngang hàng, ném nùi giấy, viết trên giấy, ngủ, buôn bán để kiếm lợi nhuận cá nhân, làm 
xấu tài sản trường học. Điều này gồm có quấy phá trong xe trường, như làm xấu tài sản 
xe trường, ném đồ vật ở trong hoặc ngoài xe trường, chặn lối đi trong xe trường,hoặc 
treo các bộ phận cơ thể hoặc các vật liệu bên ngoài của xe trường; đó cũng bao gồm 
ném đồ vật trong lớp học, phòng ăn, hành lang , phònh vệ sinh hoặc nhà trường. 

Không Tuân Theo 
Không tuân theo các ước vọng của khu học công bố, ước vọng và thủ tục nhà trường 
hoặc lớp học. Điều này bao gồm lưôn cả sự không tuân theo ước vọng của xe trường 
như ngồi yên trong ghế, cất đồ ăn thức uống, đem đồ vật cấm trên xe trường. 

Giao thông cá nhân 
trong khuôn viên 
trường 

Cưỡi giày trượt, bàn trượt, giày trượt bánh lăn, xe tay ga không y tế, giày dép bánh lăn, 
vv.. trong khuôn viên trường 

Đi Trể Đến truờng hoặc lớp sau khi giờ bắt đầu đã được ấn định. 

Vi Phạm Công 
Nghệ (Vi Phạm Lần 
Thứ Nhất) 

Vi phạm lần đầu tiên của Quy Định Hành Chánh về Những Thiết Bị Truyền Thông và 
Những Thiết Bị Khác. Các biện pháp chỉnh sửa cụ thể được xác định trong Quy Định 
Công Nghệ đã được bao gồm trong phạm vi của các Biện phàp chỉnh sửa cho hạnh kiểm 
xấu Nhóm 1. 
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Biện phàp chỉnh sửa có thể do Giáo Viên hoặc nhân viên hành chánh nhà trường cung cấp như đã chỉ thị trong cột cuối 

HẠNH KIỂM XẤU NHÓM 2 
Hạnh kiểm xấu Nhóm 2 đại diện cho một sự quấy rầy đáng kể hơn, quá đáng, hoặc tái diễn nhiều lần với các 
hoạt động có trật tự của lớp học, sinh hoạt trường học, và các chương trình ngoại khoá/hợp tác ngoại khóa 
hoặc vận chuyễn đã được chấp thuận. Biện phàp chỉnh sửa cho lớp hạnh kiểm này gồm có nhưng không giới 
hạn một hoặc nhiều điều sau đây phù hợp với kế hoạch kỹ luật tiến dần của trường học. 

Tư Cách Phạm vi Biện phàp chỉnh sửa của Nhóm 2 

 Quá đáng, liên tục 
hạnh kiểm xấu 
Nhóm 1 

 Cha Mẹ/Giáo Viên/SEL Họp Mặt Nhân Viên Hỗ Trợ 
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 Học Tập Không 
Thành Thật 

 Hợp Đồng Hành vi 

 Đồ vật cấm (gồm 
có nước uống sinh 
lực) 

 Bồi thường 

 Gạt gẩm 
 Có thể được cho 0 zero cho sự không thành thật trên những bài 

tập lớp học 

 Bất Tuân  Phục hồi thực hành  

 Những tài liệu 
không thích hợp 

 Từ chối đặc ân bởi hành chánh viên 
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 Lai vảng  Thời gian trong văn phòng 

 Sở hữu OTC  Dời chuyển lớp; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

 Rời Lớp/ nhà 
trường 

 Đưa ra khỏi từ các hoạt động ngoại khóa/các sinh hoạt 

 PDA  Đình chỉ xe trường 

 Dấu hiệu trên cơ 
thể 

 2 Ngày đình chỉ học trong trường cho sự vi phạm về công nghệ 
(ISS) 

 Hung Bạo  Mất quyền được có bất kỳ thiết bị truyền thông trong nhà trường 

 Chọc Ghẹo/Trêu 
Chọc 

 Đình chỉ trong trường 

 Vi Phạm Công 
Nghệ (Vi Phạm lần 
thử 2 và 3) 

 Bất kỳ biện phàp chỉnh sửa nào khác xem là thích hợp do hành 
chánh viên trường 

 Xâm Nhập  Phí trả lại $15 cho các thiết bị viễn thông bị tịch thu 

 Trốn /Bỏ Học  
  

  

  

*Xem Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh quy định công nghệ để có thêm tài liệu liên quan đến thiết bị truyền thông. 
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ĐỊNH NGHĨA HẠNH KIỂM XẤU NHÓM 2 
Định nghĩa hạnh kiểm xấu Nhóm 2 đại diện cho một sự quấy rầy đáng kể hơn, quá đáng, hoặc tái diễn nhiều 
lần với các hoạt động có trật tự của lớp học, sinh hoạt trường học, và các chương trình ngoại khoá/hợp tác 
ngoại khóa hoặc vận chuyễn đã được chấp thuận. 

Hành Vi Xấu Định Nghĩa 

Học Tập không 
thành thật 

Tham gia mȏt mình hoặc hợp tác với những người khác để dự phần trong những hoạt 
động không trung trực và lừa đảo; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Đồ vật cấm (bao 
gồm các nước Sinh 
Lực) 

Lưu giữ hoặc uống nước Sinh Lực trong nhà trường trong ngày học [Chú ý: Điều này 
không bao gồm Nước Uống Thể Thao (xem Các Định Nghĩa )]; HOẶC có laser, radio, 
hộp quẹt , bật lửa hoặc những đồ vật coi như làm chia trí cho môi trường lớp học; xem 
Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Lừa Đảo Tham gia và không trung thực, những hoạt động gian dối 

Không vâng lời Từ chối không theo chỉ dẫn và giảng dạy do nhân viên trường học đưa ra 

Những tài liệu 
không thích hợp 

Nắm giữ trong trường, phân phối hoặc đang trên tâp chí, sách vở, mày điện tử hoặc tài 
liệu in ra không thích hợp cho trường học; HOẶC Vẽ hình mô tả thuốc lá, ma tuý, 
rượu, băng đản, súng,vủ khí hoặc những hoạt động hung bạo cá nhân, tập vở hoặc vật 
dụng của học sinh khác 

Lai vảng Lai vảng, hoặc xâm phạm trên tài sản của khu nhà trên đường đến/từ trường học 

Lưu Giữ OTC Lưu giữ thuốc mua trên quày không đúng cách, thuốc bổ hoặc những loại thuốc 

Rời khỏi 
lớp/trường học 

Rời khỏi lớp/trường học không có phép của nhà trường trong đó bao gồm trước giờ học 
và trong giờ học; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

PDA Trưng bày công khai tình cảm; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Dấu hiệu trên cơ 
thể 

Có thê thấy những dấu xâm hoặc dấu miêu tả thuốc lá, ma tuý, rượu, định danh băng 
đảng, súng, vủ khí hoặc hung bạo cá nhân. 

Hung bạo 
Phô trương đụng chạm cơ thể không đưa đến chấn thương cách không chấp nhận (như, 
xô đẩy) 

Chọc ghẹo/Trêu 
chọc 

Xúc phạm, gây khó chịu, nhạo báng, kích động người khác liên tục, chia trí vặt 

Vi phạm công nghệ 
(Vi Phạm lần thử 2 và 3) 

Vi phạm lần thứ Hai và Ba của Quy Định Hành Chánh về Những Thiết Bị Truyền 
Thông và Những Thiết Bị Khác 

Xâm phạm 
Xâm nhập trái phép vào nhà trường và hoặc trường học, hoặc những khu vực cấm của 
nhà trường hoặc trường học; loại trừ “Xâm Phạm Hình Sự.” xem phần Các Định Nghĩa 
để có thêm tài liệu. 

Trốn/bỏ học Vi phạm quy luật dự học - nghỉ không phép và đi trể 

Biện phàp chỉnh sửa có thể do Giáo Viên hoặc nhân viên hành chánh nhà trường cung cấp như đã chỉ thị trong cột cuối 
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HẠNH KIỂM XẤU NHÓM 3 
Hạnh kiểm xấu Nhóm 3 thể hiện quấy rầy nghiêm trọng với môi trường học tập mà còn có thể gây nguy hiểm đến 
sức khỏe hoặc sự an toàn cá nhân,và/hoặc gây thiệt hại dến tài sản. Hạnh kiểm xấu Nhóm 3 quấy rầy đáng kể các 
hoạt động có trật tự của lớp học, sinh hoạt trường học, và các chương trình ngoại khoá/hợp tác ngoại khóa hoặc 
vận chuyễn đã được chấp thuận. Biện phàp chỉnh sửa cho lớp hạnh kiểm này gồm có nhưng không giới hạn một 
hoặc nhiều điều sau đây phù hợp với kế hoạch kỹ luật tiến dần của trường học. 

Tư Cách Phạm vi Biện phàp chỉnh sửa của Nhóm 3  

  Phụ huynh/Giáo Viên/SEL Họp Mặt Nhân Viên Hỗ Trợ 
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 Quá đáng, liên tục 
hạnh kiểm xấu Nhóm 2 

 Bạn hòa giải 

 Ngôn ngữ lăng nhục 
 Mất quyền được bất kỳ thiết bị truyền thông nào trong nhà 

trường 

 Đánh bóc  Gởi đến CHOICES 

 Âm mưu  Tạm ngưng học 

 Bất tuân 
 Thuốc lá điện tử  Khẩn cấp loại ra khỏi trường 

 Đánh nhau  Bị đình chỉ học 

 Cờ bạc 
  Gởi đến các cơ quan thi hành luật pháp 

 Phân Biệt 
 Quấy Rầy 

 Phục hồi thực hành 

 Bất kỳ biện phàp chỉnh sửa nào khác coi là thích hợp của hành 
chánh viên của nhà trường và được chấp thuận bởi Văn Phòng 
Hệ Thống Hỗ Trợ Tư Cách HọcSinh 

 Ăn hiếp 
 Kích động 
 Phần mềm bất hợp 

pháp 
 Dụng Chạm Không 

Thích Hợp 
 Sử dụng OTC / Phân 

phối 
 Điệu bộ 

 

 Vũ khí tiềm năng  

 Tuyên truyền  

 Quấy nhiễu tình dục  

 Xáo trộn  

 Vi phạm cộng nghệ (Vi 

 Phạm lần thứ tư) 

 

 Ăn cắp <50  

 Hăm dọa  

 Thuốc lá   

*Xem Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh quy định công nghệ để có thêm tài liệu liên quan đến thiết bị truyền thông. 
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ĐỊNH NGHĨA HẠNH KIỂM XẤU NHÓM 3 
Hạnh kiểm xấu Nhóm 3 thể hiện quấy rầy nghiêm trọng với môi trường học tập mà còn có thể gây nguy hiểm 
đến sức khỏe hoặc sự an toàn cá nhân,và/hoặc gây thiệt hại dến tài sản. Hạnh kiểm xấu Nhóm 3 quấy rầy 
đáng kể các hoạt động có trật tự của lớp học, sinh hoạt trường học, và các chương trình ngoại khoá/hợp tác 
ngoại khóa hoặc vận chuyễn đã được chấp thuận. Biện phàp chỉnh sửa cho lớp hạnh kiểm này gồm có nhưng 
không giới hạn một hoặc nhiều điều sau đây phù hợp với kế hoạch kỹ luật tiến dần của trường học. . 

Hành Vi Xấu Định Nghĩa 

Ngôn ngữ lăng nhục 
Ngôn ngữ thô tục và/hoặc những lời xúc phạm; xem phần Các Định Nghĩa để có 
thêm tài liệu 

Đánh bóc Đánh bóc tát/Tập luyện; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Âm mưu 
Lập kế hoạch cho một cuộc đánh nhau hoặc tấn công trong khi ở trường mà xảy ra 
ngoài khuôn viên trường; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Bất tuân 
Thách thức uy quyền của tất cả nhân viên nhà trường, Hành vi nghiêm trọng của sự 
bất tuân hoặc hành vi gây bất trật tự, hoặc từ chối không cho kiểm tra tình cờ trong 
máy dò kim loại ; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Thuốc lá điện tử 
Dung dịch chất lỏng tiêu dùng hoặc chất khác được phun hoặc hóa hơi trong quá 
trình sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thiết bị tương tự khác 

Đánh nhau 
Chiến đấu lẫn nhau giữa học sinh mà kết quả đưa đến chạm vào cơ thể và/hoặc làm 
tổn thương cơ thể; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Cờ bạc 
Sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều người rằng một khoảng tiền hoặc vật có giá trị 
khác có thể được thắng hay thua; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Phân Biệt 
Tuyên bố hoặc hành vi hạ thấp phẩm giá chủng tộc của một người, giống, phái, phái 
danh tính mầu sắc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính hay chủng tộc 

Quấy Rầy 
Lập đi lập lại sự đe dọa gây ra thiệt hại hoặc thương tích cơ thể đến một học sinh 
khác, tham gia vào các hành vi đe dọa; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Ăn hiếp 
Một hành động chống lại một học sinh gây nguy hiểm cho sức khỏe tinh thần hoặc 
thể chất hoặc sự an toàn cho một học sinh với mục đích được khởi xướng vào hoặc 
trực thuộc với một tổ chức; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Kích động Trái phépsử dụng lửa, ngọn lửa, hoặc các chất dễ cháy. 

Phần mềm bất hợp 
pháp 

Cài đặt phần mềm trái phép trên vi tính của khu học 

Đụng Chạm Không 
Thích Hợp 

Bất kỳ cố ý đụng chạm cơ thể nào có thể được coi là tình dục 

Sử dụng OTC / Phân 
phối 

Cố ý lạm dụng/lạm dụng hoặc phân phối thuốc mua không toa, thốc bổ hoặc thuốc 

Điệu bộ Khiêu dâm, kích động, và /hoặc những cử chỉ hay hành động đe dọa 

Vũ khí tiềm năng 
Có giữ bất cứ vật gì, mà có thể sử dụng cho mục đích là vủ khí hoặc ứng biến vủ khí; 
xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Tuyên truyền Sữ dụng hệ thống truyền thông cho mục đích thương mại hoặc chính trị 

Quấy nhiễu tình dục 
Lập đi lập lại sự quấy nhiễu tình dục mà không bao gồm va chạm vào thể xác; xem 
phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Xáo trộn 
Làm xáo trộn phần cứng hay phần mềm máy vi tính, dẫn đến sự phá rối trật tự của 
các môi trường học tập 

Vi phạm cộng nghệ 
(Vi Phạm lần thứ tư) 

Vi phạm lần thứ tư của Quy Định Hành Chánh về Những Thiết Bị Truyền Thông và 
Những Thiết Bị Khác 

Ăn cắp < 50 Ăn cắp lên đến $50; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Các Hăm dọa đến học 
sinh 

Một biểu lộ của ý định cảnh cáo rằng người ta sẽ gây hại, ác, bị thương hoặc tổn hại. 
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Thuốc lá Có giữ, hút thuốc hoặc dùng các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức ở bất cứ hoạt 
động liên quan đến trường hoặc trường tài trợ trong hoặc ngoài trường HOẶC nắm 
giữ thuốc lá điện tử (e-thuốc lá),bình phun hơi, bút hơi (vape) hoặc các thiết bị tương 
tự bình phun hơi tại bất kỳ liên quan đến trường hoặc trường tài trợ hoạt động trong 
hoặc ngoài khuôn viên trường 

Biện phàp chỉnh sửa có thể do Giáo Viên hoặc nhân viên hành chánh nhà trường cung cấp như đã chỉ thị trong cột cuối. 

 

HẠNH KIỂM XẤU NHÓM 4 
Hạnh kiểm xấu Nhóm 4 thể hiện quấy rầy nghiêm trọng với môi trường học tập mà còn có thể gây nguy hiểm đến sức 
khỏe hoặc sự an toàn cá nhân,và/hoặc gây thiệt hại đến tài sản. Hạnh kiểm xấu Nhóm 4 quấy rầy đáng kể các hoạt động 
có trật tự của lớp học, sinh hoạt trường học, và các chương trình ngoại khoá/hợp tác ngoại khóa hoặc vận chuyễn đã 
được chấp thuận, có thể dẫn đến sự tham gia của cảnh sát. Biện phàp chỉnh sửa cho lớp hạnh kiểm này gồm có nhưng 
không giới hạn một hoặc nhiều điều sau đây phù hợp với kế hoạch kỹ luật tiến dần của trường học. Hạnh kiểm xấu Nhóm 
4 và biện phàp chỉnh sửa tiếp tục trang kế tiếp. 

Tư Cách Phạm vi Biện phàp chỉnh sửa của Nhóm 4 

 Quá đáng, liên tục hạnh 
kiểm xấu Nhóm 3 

 Phụ huynh/Giáo Viên/SEL Họp Mặt Nhân Viên Hỗ Trợ 

H
àn

h 
C

há
nh

 V
iê

n 

  Chuyển trường; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

 Bình phun  Đưa vào DAEP 

 Rượu  Trường giáo dục kỹ luật thay thế/Trường Turning Point 

 Đốt Phá  Bị Đuổi 

 Tấn công 
 Phục hồi thực hành 

 BB /Súng tê 

 Ngăn chặn 
 Bất kỳ biện phàp chỉnh sửa nào khác coi là thích hợp của hành 

chánh viên của nhà trường và được chấp thuận bởi Văn Phòng 
Hệ Thống Hỗ Trợ T ư Cách HọcSinh 

 Bắt nạt  

 Bắt nạt trên mạng  

 Bạo lực hẹn hò  

 Ma Tuý  

 Khuyến khích một học sinh 
tự vận 

 

 Xâm lấn  

 Chất nổ  

 Tống tiền  

 Thiết bị phòng cháy  

 Hoạt động băng đảng  

 ID băng đảng  

 Vẽ trên tường  

 Nhóm bất tuân  

 Danh sách sẽ bị sát hại  

 Thuốc bất hợp pháp  

 Kích động kẻ khác  

 Phơi bày không đứng đắn  
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*Xem Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh quy định công nghệ để có thêm tài liệu liên quan đến thiết bị truyền thông. 
-- Hạnh Kiểm Xấu Nhóm 4 tiếp tụctrang kế tiếp- 

Biện phàp chỉnh sửa có thể do Giáo Viên hoặc nhân viên hành chánh nhà trường cung cấp như đã chỉ thị trong cột cuối. 

HẠNH KIỂM XẤU NHÓM 4 

Hạnh kiểm xấu Nhóm 4 thể hiện quấy rầy nghiêm trọng với môi trường học tập mà còn có thể gây nguy 
hiểm đến sức khỏe hoặc sự an toàn cá nhân, và/hoặc gây thiệt hại đến tài sản. Hạnh kiểm xấu Nhóm 4 
quấy rầy đáng kể các hoạt động có trật tự của lớp học, sinh hoạt trường học, và các chương trình ngoại 
khoá/hợp tác ngoại khóa hoặc vận chuyễn đã được chấp thuận, có thể dẫn đến sự tham gia của cảnh sát. 
Biện phàp chỉnh sửa cho lớp hạnh kiểmGhọc. Hạnh kiểm xấu Nhóm 4 và biện phàp chỉnh sửa tiếp tục 
trang kế tiếp. 

Tư Cách Phạm vi Biện phàp chỉnh sửa của Nhóm 4  

 Xúi giục 

 Phụ huynh/Giáo Viên/SEL Họp Mặt Nhân Viên Hỗ Trợ 

H
àn

h 
C

há
nh

 V
iê

n 

 Dao 

 Giống vũ khí 

 Dụng cụ cá nhân 

 Bình xịt hơi cay 

 Hình ảnh khiêu dăm 

 Vũ khí cấm 

 Ép buộc tình dục 

 Hành vi tình dục 

 Quấy nhiễu tình dục 
(tiếp xúc) 

 Vi phạm bản quyền 
phần mềm 

 Chuyển trường; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

 Gạ gẫm  

  Gởi đến DAEP 

 Trường giáo dục kỹ luật thay thế/Trường Turning Point  Lén đi theo 

 Bom thúi  Bị Đuổi 

 Phá hoại công nghệ 
 Bất kỳ hành động kỷ luật khác coi là thích hợp của hành chánh 

viên của nhà trường và được chấp thuận bởi bộ phục vụ học sinh 

 Vi phạm công nghệ 
(Vi Phạm lần Thứ Năm 

 

 Hăm dọa khủng bố  

 Ăn Cắp >50   

 Hăm dọa nhân viên   

 Phá hoại   

 Vũ khí   

*Xem Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh quy định công nghệ để có thêm tài liệu liên quan đến thiêt bị truyền thông. 
-- Cuối của Nhóm 4 Hạnh Kiểm Xấu 
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ĐỊNH NGHĨA HẠNH KIỂM XẤU NHÓM 4 
Hạnh kiểm xấu Nhóm 4 thể hiện quấy rầy nghiêm trọng với môi trường học tập mà còn có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe 
hoặc sự an toàn cá nhân,và/hoặc gây thiệt hại đến tài sản. Hạnh kiểm xấu Nhóm 4 quấy rầy đáng kể các hoạt động có trật tự 
của lớp học, sinh hoạt trường học, và các chương trình ngoại khoá/hợp tác ngoại khóa hoặc vận chuyễn đã được chấp thuận, 
có thể dẫn đến sự tham gia của cảnh sát. Biện phàp chỉnh sửa cho lớp hạnh kiểm này gồm có nhưng không giới hạn một hoặc 
nhiều điều sau đây phù hợp với kế hoạch kỹ luật tiến dần của trường học. Hạnh kiểm xấu Nhóm 4 và biện phàp chỉnh sửa tiếp 
tục trang kế tiếp. 

Hành Vi Xấu Định Nghĩa 

Bình phun Sử dụng bình phun không đúng cách 

Rượu 
Có giữ, sử dụng, bán hoặc dưới sự ảnh hưởng của rượu bất cứ hoạt động liên quan đến trường hoặc 
trường tài trợ trong hoặc ngoài trường; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Đốt Phá 
Một tội phạm có liên quan đến việc bắt đầu đốt lửa hoặc gây ra một vụ nổ với ý định phá hủy hoặc hư 
hỏng; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Tấn công Tham gia trong một vụ tấn công; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Súng tê/BB 
Có giữ hoặc sử dụng vủ khí bao gồm nhưng không giới hạn đến súng bắn tê hoặc súng BB (việc có giữ 
một khẩu súng lục là một vi phạm có thể bị đuổi) 

Ngăn lối Ngăn chận bất cứ lối vào, ra hoặc hành lang nào 

Bắt nạt Bắt nạt; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Bắt nạt trên mạng 
Có giữ, sử dụng, hoặc phân phối diện tử hoặc sản xuất những vật dụng mà có thể hăm dọa những người 
khác hoặc xúi giục những người khác về bạo lực, luôn cả có giữ, sử dụng hoặc phân phối những vật 
dụng trên bất kỳ thiết bị điện tử nào ; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Bạo lực hẹn hò 
Tham gia vào các hành vi cấu thành bạo lực hẹn hò, gồm có cố ý sử dụng các lạm dụng về thể chất, tình 
dục, tình cảm bằng lời nói hoặc làm hại, hăm dọa, đe dọa hoặc kiểm soát người khác mà học sinh có 
hoặc đã có một mối liên hệ hẹn hò; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Thuốc 
Có giữ, sử dụng, bán hoặc dưới sự ảnh hưởng (xem Các Định Nghĩa ) về việc chất bị kiểm soát hoặc 
giống như chất bị kiểm soát trên hoặc ngoài sân trường; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Khuyến khích một 
học sinh tự sát 

Tham gia trong sự bắt nạt để khuyến khích một học sinh tự sát hoặc cố gắng tự sát 

Xâm phạm 
Truy cập trái phép vào các khu vực trong khuôn viên trường học, bao gồm các khu vực cấm theo giới 
tính 

Chất nỗ 
Có giữ hoặc sử dụng pháo bông hoặc thiết bị chất nổ (Có giữ một số thiết bị chất nổ là một vi phạm có 
thể bị đuổi.) 

Hăm dọa tống tiền Tham gia trong sự hăm dọa tống tiền hay tống tiền 

Thiết bị phòng 
cháy 

Phá hoại hoặc làm cho hệ thống báo cháy và/hoặc bình chữa cháy 
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Hoạt động băng 
đảng 

Các sinh hoạt liên quan đến những tổ chức không được chấp thuận (băn đảng, hội nam societies); xem 
phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

ID băng đảng 
Tham gia trong hoặc xác định với băng đảng hoạt động băng đảng (xem thêm các tài liệu dưới Băng 
Đảng, Hội Nam Sinh, Hội Nữ Sinh, Hội Nữ kín, Hội Nam Kín); xem phần Các Định Nghĩa để có thêm 
tài liệu 

Vẽ trên tường Làm xấu những tài sản bằng cách vẽ lên; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Nhóm bất tuân Bạo Loạn, nhóm bất tuân hoặc quấy rầy 

Thuốc bất hợp 
pháp 

Có giữ bất hợp pháp, sử dụng, phân phối, hoặc cố ý sử dụng sai của một loại thuốc nguy hiểm; xem 
phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Kích động kẻ khác Các hành vi gây ra sự gián đoạn đáng kể hoặc khiên người khác làm gian doạn 
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--Nhóm 4 Hạnh Kiểm Xấu tiếp theo trên trang tiêp theo – 

 

CÁC ĐỊNH NGHĨA HẠNH KIỂM XẤU NHÓM 4 

Hạnh kiểm xấu Nhóm 4 thể hiện quấy rầy nghiêm trọng với môi trường học tập mà còn có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe 
hoặc sự an toàn cá nhân,và/hoặc gây thiệt hại đến tài sản. Hạnh kiểm xấu Nhóm 4 quấy rầy đáng kể các hoạt động có trật tự 
của lớp học, sinh hoạt trường học, và các chương trình ngoại khoá/hợp tác ngoại khóa hoặc vận chuyễn đã được chấp thuận, 
có thể dẫn đến sự tham gia của cảnh sát. Định nghĩa hạnh kiểm xấu Nhóm 4 là cũng có liệt kê trong trang tiếp tục trang trước. 

Hành Vi Xấu Định Nghĩa 

Công xúc tu sỹ Cố ý phô trương bộ phận cơ thể kín (khoe mông, khoe chổ kín, etc.) 

Xúi Giục Xúi giục kẽ khác; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Danh sách sát hại 
Danh sách sát hại nhám mục tiêu nhân viên trường học và/hoặc học sinh; xem phần Các 
Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Nhìn giống vũ khí Có giữ hoặc sữ dụng một vủ khí giống như bản sao của một vũ khí đích thực 

Dao 
Có giữ dao không đủ diều kiện theo định nghĩa của Đạo Luật Texas “dao bất hợp pháp: 
(Penal Code §46.01). xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Vật dụng ma túy Có giữ hoặc sữ dụng vật dụng ma tuý ; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Đồ Xịt Ớt/Tiêu Có giữ hoặc sữ dụng đồ xịt ớt/tiêu 

Sách báo khiêu dâm 

Giữ, sử dụng hoặc phân phối bằng điện tử hoặc xuất bản những tài liệu cho là khiêu dâm 
hoặc tục tỉu (thí dụ, Nhắn Tình Dục - xem phần Các Định Nghĩa), gồm có giữ, sử dụng hoặc 
phân phối những tài liệu trên bất kỳ thiết bị truyền thông; xem phần Các Định Nghĩa để 
có thêm tài liệu 

Vũ Khí Cấm 
Như đã định nghĩa bởi Đạo Luật Texas §46.05 và cũng có nghĩa là bất kỳ đối tượng được sử 
dụng hoặc dự định sẽ được sử dụng như một vũ khí để gây đau đón hay tổn thương trên 
người khác. 

Hành vi tình dục Tham gia trong hành vi tình dục; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Quấy nhiểu tình dục (tiếp 
cận) 

Lập đi lập lại sự quấy nhiểu tình dục mà bao gồm sự đụng chạm cơ thể ; xem phần Các 
Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Vi phạm bản quyền phần 
mềm 

Vi phạm luật bản quyền về phần mềm vi tính 

Xúi Giục Xúi giục hành vi vô đạo đức hay bất hợp pháp 

Theo rình rập Tham gia trong sự rình rập của một cá nhân ; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Bom thúi Có giữ hoặc sử dụng bom thúi 

Phá hoại công nghệ 
Vi phạm Quy Định Công Nghệ AISD xem Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh Quy Định Công 
Nghệ để co thêm thông tin liên quan đến các thiết bị truyền thông. 

Vi phạm công nghệ Vi phạm 
lần thứ Năm) 

Vi phạm lần thứ Năm của Quy Định Hành Chánh về Những Thiết Bị Truyền Thông và 
Những Thiết Bị Khác; xem Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh Quy Định Công Nghệ để co 
thêm thông tin liên quan đến các thiết bị truyền thông. 

Đe Dọa khủng bố 

Mối đe dọa bạo lực đến bất kỳ người hoặc tài sản nào với ý định để gây ra phản ứng bởi một 
nhân viên hoặc tình nguyện viên để đối phó với trường hợp khẩn cấp ngăn ngừa hoặc làm 
gián đoạn chổ ở hoặc sử dụng của một tòa nhà, đặt người khác trong nỗi sợ hãi về thương 
tích cơ thể nghiêm trọng hoặc làm suy yếu hoặc ảnh hưởng các hoạt động của chính phủ 
hoặc khu học; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Ăn cắp >50 Ăn cắp hơn $50, ăn cướp hoặc ăn trộm; xem phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Hăm dọa đến nhân viên 
Các mối đe dọa hoặc hành vi tấn công đến nhân viên của nhà trường; xem phần Các Định 
Nghĩa để có thêm tài liệu 
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Hăm dọa để sử dụng vũ khí 

Nếu có ý định gây ra cảnh báo hoặc thương tích cá nhân cho người khác hoặc làm hỏng tài 
sản của trường, người đó cố ý đe dọa trưng bày hoặc sử dụng súng trong hoặc trên tài sản, 
bao gồm bãi đậu xe, nhà để xe hoặc khu vực đỗ xe khác, thuộc sở hữu của một trường tư hoặc 
trường công lập hoặc trên xe buýt và sở hữu hoặc có quyền truy cập ngay vào súng hoặc đe 
dọa trưng bày hoặc sử dụng vũ khí trong hoặc trên tài sản, bao gồm bãi đậu xe, nhà để xe hoặc 
khu vực đỗ xe khác, được sở hữu bởi một trường tư hoặc trường công hoặc trên xe buýt. 

Phá hoại 
Phá họai (Nghịch ngợm phạm tội như đã định nghĩa trong Luật Hình Sự §28.03) Các học sinh 
có thể bị phạt hình sự. Nếu sự thiệt hại vượt quá $1,500, là một vi phạm có thể bị đuổi; xem 
phần Các Định Nghĩa để có thêm tài liệu 

Vũ Khí 
Bất kỳ dụng cụ hoặc thiết bị nào được sử dụng trong một cuộc tấn công hoặc bảo vệ phòng 
thủ 

-- Cuối của Nhóm 4 Hạnh Kiểm Xấu 



39 

 

Chương Trình Học Thay Thế Khác Vì Lý Do Kỷ Luật (DAEP) 

▪ Liên tục vi phạm hạnh kiểm xấu - học sinh nào vi phạm Bản Nôi Qui Hạnh Kiễm Của Học Sinh 
bằng cách vi phạm thái quá và liên tục có thể bị chuyển sang trường thay thế chương trình giáo dục. 

▪ Những vi phạm trâm trọng của Bản Nội Qui Hạnh Kiễm Của Học Sinh, điều đó làm ảnh hưỏng đến 
môi trường trật tự của trường học. 

AISD quyết tâm giữ những trường để không bị hăm dọa hoặc bị những ảnh hưởng làm tai hại của 
những băng đảng ủng hộ những hành vi phá rối và/hoặc phạm pháp. Học sinh có thể bị chuyển sang 
trường Thay Thế Chương Trình Giáo Dục DAEP cho những đìều sau đây: 

 Tham Gia trong băng đảng, hội kín, hiệp hội hoặc hội ái hữu trong những trường công, 
luôn cả tham gia là một hôi viên hoặc hứa dóng góp hoặc chiêu dụ người khác trở thành 
hội viên của các hoạt động băng đảng, hội kín, hiệp hội hoặc hội ái hữu trong những 
trường công. (Xem Định Nghĩa) 

 Tham gia những hoạt dông bất hợp pháp của băng dảng (Xem Định Nghĩa) 

▪ Phạm tội phá phách, không bị trừng phạt như trọng tội. 

Theo định luật của tiểu bang, học sinh có thể bị đưa ra khỏi lớp và chuyển sang trường thay thế chương 
trình giáo dục dựa theo hạnh kiễm xảy ra ngoài trường học và trong lúc học sinh không có mặt trong những 
hoạt động trường bảo trợ hoặc liên quan dến hoạt động trường nếu: 

 Tổng Giám Thị hoặc người được tổng giám thị bổ nhiệm tin trong sự hợp lý rằng học sinh đã hành động 
vi phạm định rõ là trọng tội KHÁC hơn những định nghĩa trong Tiết Đề 5, Bộ Luật Hình Sự ( Xem 
Định Nghĩa); và 

 Sự có mặt liên tục của học sinh trong lớp học thường lệ hăm dọa đến sự an toàn của những học sinh 
khác hoặc những giáo viên hoặc sẽ làm thiệt hại cho nên giáo dục. 

Học sinh phải rời khỏi lớp để chuyển sang chương trình giáo dục cải huấn nếu học sinh: 

Làm những hành dông liên quan đến báo động gian hoặc báo cáo (luôn cả hăm dọa qủa bom) 
hoặc hăm dọa theo cách khủng bố liên lụy đến trường công. (Xem Định Nghĩa) 

▪ Vi phạm một trong các điều sau dây trong vòng phạm vi 300 dặm cách dường biên bất 
dông sản của trường, trong khi dang tham gia vào các hoạt động liên quan đến hay được 
bảo trợ bởi nhà trường trong hoặc ngoài phạm vi của trường: 

 Các vi phạm được coi như là trọng tội. 

  

Các Trường 
Hợp Vi Phạm 
Có Thể Bị 
Chuyển Học 
Sinh Sang môt 
Chương Trình 
Học Thay Thế 
Khác vì Lý Do 
Kỷ Luật 
(DAEP) 

Vi Phạm 
Được Chứng 
Nhận trong 
Luật Tiểu Bang 

Các Vi Phạm 
Chắc Chắn Bị 
Chuyển Sang 
Chương Trình 
Học Thay Thế 
Khác vì Lý Do 
Kỷ Luật (DAEP) 
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 Các vi phạm được liệt vào loại hành hung chiếu theo điều khoản ở § 22.01 (a)(1). 

 Buôn bán, cho, phân phối đến người khác hoặc sở hữu hoặc sử dụng hoặc bị lôi kéo để thực hiện các 
vi phạm nêu trên đối với các chất ân sa hay một chất kích thích như đã được định nghĩa trong chương 
481 Bộ Luật về Sức Khoẻ và An Toàn, hoặc theo 21 U.S.C § 801 hoặc Một loại dược phẩm nguy 
hiểm, như đã được định nghĩa trong chương 483 Bộ Luật về Sức Khoẻ và An Toàn trong số lượng 
không đủ để liệt kê là trọng tội. (Những trọng tội về được phẩm liên quan đế trường học có đề cập 
đến trong đoạn Trục Xuất.) 

 Buôn bán, cho, phân phối đến người khác một loại thức uống có chất men rượu như được xác định 
trong điều khoản § 1.04 Bộ Luật về các thức uống có cồn, gây ra một hành vi phạm pháp nghiêm 
trọng hoặc vi phạm dưói ảnh hưởng của rượu, hoặc sở hữu, sử dụng, hoặc bị chi phối dưói ảnh hưởng 
của loại thức uống có còn, nếu vi phạm không đưa đến hình phạt của đại hình. (Những trọng tội về 
được phẩm liên quan đến trường học có đề cập đến trong đoạn Trục Xuất.) 

 Tham gia vào các hoạt động chứa đựng đến sự lạm dụng các hóa chất dễ bay hơi dựa vào các điều 
khoản §485.031 đến §485.034 Bộ Luật về Sức Khoẻ và An Toàn. 

 Vi phạm các vấn đề về công xúc tu sĩ theo điều khoản §21.07 Bộ Hình Luật, phô bày khiếm nhã theo 
điều khoản §21.08 Bộ Hình Luật 

▪ Tham gia các hành vi ở trong hay ngoài phạm vi trường học có bao gồm những yếu tố về việc trả thù 
dưới điều khỏan § 36.06, Bộ Hình Luật, bất cứ nhân viên nào thuộc nhà trường. (Vi phạm trã thù 
chung với những tội khác đưa đến hậu qủa bị đuổi có đề cập trong đọan Trục Xuất.) 

▪ Vi phạm những điều đưa đến hậu qủa bị đuổi và từ sáu đến chín tuổi. 

▪ Vi phạm luật hình liên bang về vũ khí và nhỏ hơn sáu tuổi 

▪ Vi phạm những điều có thể bị trừng phạt của trọng tội được liệt kê dưới Điều Khoản 5 (xem Định 
Nghĩa) của Bộ Hình Luật Texas khi hành vi xảy ra ngoài phạm vi tài sản của trường và không nằm 
trong hoạt động hoặc tồ chúc liên quan đến trường và: 

A. Học sinh nhận sự trì hoản truy tố (xem Định Nghĩa), hoặc 

B. Quan tòa hay bôi thẩm đoàn nhận thấy rằng học sinh đã cam kết trong hành vi phạm pháp (xem 
Định Nghĩa), hoặc 

C. Hiệu trưởng hay viên chức có thẩm quyền tương đương có lý do có thể tin được rằng học sinh 
đã cam kết trong hành vi đã định nghĩa như một hành vi phạm pháp (xem Định Nghĩa). 

Nếu học sinh nào đã bị kết án về sự liên tục lạm dụng tình dục đến một trẻ em hoặc nhiều trẻ 
em hoặc bị kết án vì hoặc đặt trong tình trạng trì hoản xét xử về tội cưỡng hiếp hoặc tấn công 
hãm hiếp đến một học sinh khác cùng trong trường, và nếu phụ huynh của nạn nhân hoặc một 
người nào khác có quyền đại diện cho nạn nhân với sự yêu cầu ủy ban thuyên chuyễn học sinh 
phạm tội sang một trường học khác, thì học sinh phạm tội sẽ được chuyễn sang một trường học 
khác trong khu học chánh. 

  

Tấn Công 
Tình Dục và 
Thuyên 
Chuyễn 
Trường Học 
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Nếu không có trường nào trong khu học chánh với trình độ lớp của học sinh phạm tội, thì học 
sinh phạm tối này sẽ được chuyển sang DAEP. 
Một học sinh có thể bị thuyên chuyển đến trường DAEP cho một khóa học còn tùy theo sự quyết 
định của phó hiệu trưởng. Nếu sự thuyên chuyển học sinh đến DAEP trong khóa học hơn mười 
(10) ngày và kéo dài qua khỏi thời hạn chấm điểm, phụ huynh và học sinh phải được thông báo 
và tham dự trong một buổi họp trưóc sự có mặt của phó hiệu trưởng. Thủ tục này có trình bày 
trong phần của Học Sinh Khiếu Nại và Kháng Cáo Cho Sự Chuyển Ra Khỏi Trường Học. 

Trong vòng ba ngày sau khi thụ lý trường hợp học sinh được đưa vào DAEP vì vi phạm vào các điều luật 
thuộc điều khoản ó 37.006, hoặc bị đuổi khỏi DAEP vì vẫn tiếp tục các vi phạm nghiêm trọng, thì nhà 
trường sẽ gởi thông báo đuổi học em học sinh đó hoặc chuyển đến tòa án dưới vị thành niên. 

Trưóc khi học sinh có thể đặt vào DAEP kéo dài hơn niên khóa học, hiệu trưởng phải xác định rõ: 

 Sự hiện diện của em học sinh trong các buổi học thường lệ, hoặc ở lớp, hoặc ở trường có thể gây ra 
nguy hiểm đối với cơ thể học sinh hay một cá nhân khác; hoặc 

 Học sinh đó đã vi phạm nghiêm trọng và liên tục Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh. 

Sau khi đã ở trong chương trình DAEP, trong sáu tuân một cuộc họp để đánh giá về hạnh kiểm của 
em học sinh đó có thể được tổ chức. Một đại diện của DAEP, học sinh và Phụ Huynh của em sẽ thảo 
luận về sự tiến bộ của em. Em học sinh và Phụ Huynh của em có thể đưa ra các thông tin nhằm để 
phục vụ cho việc đánh giá xem em đã có thể quay trở lại lớp học bình thường được chưa. Một quyết 
định chung cuộc sẽ được đưa ra vào cuộc họp sáu tuân kế tiếp. Nếu học sinh đó ở cấp trung học thì 
sự tiến bộ của em để đáp ứng cho các tiêu chuẩn tốt nghỉệp sẽ được xem xét lại. Một kế hoạch đặc 
biệt phục vụ cho việc tốt nghỉệp của em sẽ được tổ chức. 

Trong trường hợp được chuyển qua DAEP vì những vi phạm về rượu/thuốc (dưới sự ảnh hưởng, lưu 
giử những chất bất hợp pháp (xác định dụng cụ), học sinh có thể dưới trường hợp nhất định, cũng có 
thể đủ yếu tố để duyệt xét lại trong sáu tuần nếu tất cả các thoả thuận trong điều khoản của rượu/thuốc 
đáp ứng. Mục đích của thỏa thuận nawy là để cho phép học sinh nhận được sự tư vấn cần thiết và 
cho phép tất cả các học sinh nào vi phạm vào chinh sách thuốc và rượu hoàn tất ít nhất sáu tuần được 
tư vấn. Thêm nữa, cơ hội này được đưa ra mỗi cấp chỉ một lần, đó là, một lần trong cấp tiểu học, một 
lần trong trung cấp, và một lần trong cao cấp. Nếu vi phạm tiếp theo xảy ra ở cấp độ nào, thỏa thuận 
này sẽ không được đưa ra, nhưng sự tư vấn vẫn được cung cấp. Sự tham gia và hoàn tất của chương 
trình sáu tuần sau vi phạm lần đầu tiên có thể không cho phép học sinh trở về nhà trường củ trước 
khi hoàn tất trọn thời gian của sự đặt để vàp Giáo Dục Thay Thế (thường là cho trọn kỳ khóa còn 
lại). Chương trình tư vấn phải được hoàn tất trọn bộ nếu học sinh đó ước muốn được cứu xét lại trong 
sáu tuần do ban hành chánh và nhân viên của Turning Point tại mỗi một cấp độ giáo dục nhất định. 

Tuy nhiên, những học sinh nào buôn bán hoặc đưa rượu hoặc thuốc, những chất bị giới hạn, hoặc 
những thuốc nguy hiễm là bị trục xuất tùy ý và không được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận được tư 
vấn trên, nhưng nếu được đưa vô chương trình DAEP, sẽ được hưởng quyền lợi tư vấn không có sáu 
tuần cứu xét. 

 
  

Thủ Tục 
và Thời 
Gian 
Thuyên 
Chuyển 

Xem Xét Lại Sự 
Thuyên Chuyển 
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Nếu em học sinh bị chuyển đến chương trình giáo dục cải huấn thay thế theo quyết định của giáo 
viên, khi em quay trở lại lớp của mình, phải nhận được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm trừ phi 
việc trở lại lớp của em được sự đồng ý của một ủy ban gồm ba thành viên của nhà trường. 

Khi đang ở trong chương trình giáo dục cải huấn thay thế khác (DAEP), học sinh đó sẽ không được 
phép xuất hiện trong vòng 300 dặm ở bất cứ trường học nào, trên các khu vực thuộc trường hay bất 
kỳ hoạt động ngoại khoá nào 

Nếu được đặt trong Chương Trình Thay Thế Khác, học sinh không được phép tham gia bất kỳ sinh 
hoạt nào của trường trong khi phục vụ nhiệm vụ. 

Một khi học sinh đã vi phạm Nội Quy kỷ luật của khu học đến độ bắt buộc phải hoặc cho phép học 
sinh đó được đặc trong chương trình DAEP và học sinh rút ra khỏi khu học trưóc khi thủ tục thuyên 
chuyển được hoàn tất, khu học có thể tiếp tục để kết thúc thủ tục và ra lệnh thuyên chuyển. Nếu học 
sinh ghi danh trở lại trong khu học cùng niên khóa hoặc niên khóa học tới, khu học có thể buộc phải 
tôn trọng sự đ'ê nghị vào lúc đó, trừ đi những thời gian nào mà học sinh đã tham dự trong sự xếp đặt 
lớp qua một khu học khác. Nếu người giám hiệu có thẫm quyền hoặc hội đồng quên cấp lệnh thuyên 
chuyển sau khi học sinh rút tên ra khỏi trường, khu học kế tiếp mà học sinh ghi danh sẽ xúc tiến để 
hoàn tất thủ tục và cấp lệnh sắp đặt. 

Nếu đang lúc phải trong thời gian dưói điều kìện thuyên chuyển trong chương trình DAEP học sinh 
lại vi phạm kỷ luật thêm nữa để đưa đến sự bị trục xuất hoặc cho phép, thêm một buổi họp có thể sẽ 
được tiến hành, và người giám hiệu có thẫm quyền có thể ghi thêm biện phàp chỉnh sửa dựa theo kết 
qủa của thủ tục này. 

Văn phòng công tố viên sẽ thông báo đến khu học nếu học sinh phải được chuyển đến chương trình 
DAEP vì một vi phạm nào đó kể cả trọng tội, khống chế bất hợp pháp, phô trương không đứng đắn, 
tấn công, hành vi chết người, hăm dọa khủng bố, sắp đặt tổ chức phạm pháp, những vi phạm về thuốc 
hóa chất, hoặc giữ vũ khí, và: 

1. Cáo buộc một vụ kiện của học sinh bị từ chối vì thiếu chi tiết tố cáo hoặc không đủ 
bằng chứng và không xúc tiến theo những nghỉ thức, trì hoãn việc xét xữ (xem Định 
Nghĩa), hoặc sẽ trì hoãn sự cáo buộc: hoặc 

2. Toà án hoặc bồi thẫm đoàn tuyên bố rằng học sinh không có tội, hoặc thấy rằng học 
sinh không có những hành vi trốn học, hoặc có những hành vi cho thấy cần có sự 
kiểm soát và vụ kiện được bác bỏ với sự thiệt hại cá nhân. 

Trong vòng ba ngày từ khi nhận được thông báo, hiệu trưởng hay viên chức có thẩm quyền tương 
đương sẽ có một cuộc xét duyệt về vị trí của học sinh trong chương trình giáo dục cải huấn thay thế 
khác. Học sinh và phụ huynh hay người bảo hộ sẽ được mời đến dự buổi xét duyệt. Học sinh sẽ không 
được quay trở về trường chính khi buổi xét duyệt chưa giải quyết xong. Nếu hiệu trưởng hay viên 
chức có thaạm quyền tương đương có lý do để tin rằng sự hiện diện của học sinh ở trường chính có 
thể đe dọa sự an toàn của những học sinh khác hay của giáo viên, vị trí của học sinh có thể tiếp tục 
bị giữ lại trong trường DAEP. 
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Phụ huynh hay học sinh có thể khiếu nại quyết định của hiệu trưởng đến Ban giám hiệu hay hội đồng 
quản trị. Trong cuộc họp chính thức kế tiếp, học sinh, phụ huynh và hiệu trưởng hay viên chức có 
thẩm quyền tương đương có thể trình bày những ý kiến về việc vẫn tiếp tục ở lại trường giáo dục cải 
huấn thay thế khác (DAEP). Nếu hội đồng quản trị xác nhận quyết định của hiệu trưởng, học sinh và 
phụ huynh có thể khiếu nại tiếp đến hội đồng giáo dục. Khi chưa giải quyết bất kỳ đơn thình nào, học 
sinh sẽ vẫn ở lại trường DAEP. 

Nếu học sinh có ý định thuyên chuyển đến AISD từ trường tư, hay trường công lập, hay từ bất kỳ cơ 
quan giáo dục nào khác, nhà trường vẫn có quyền được quyết định chuyển nơi thích hợp cho em đó. 
Nếu em học sinh đó đang đối mặt với biện phàp chỉnh sửa, thì AISD vẫn có thể tiếp tục tiến trình xử 
lý kỷ luật, và buộc em vẫn phải thi hành quyết định kỷ luật đã được thiết lập. 

Nếu việc thuyên chuyển xãy ra trước, trong khi, hoặc sau khi tiến trình biện phàp chỉnh sửa đã được 
quyết định bởi nhà trường chuyển em đi, thì Ban Giám Hiệu AISD có đầy đủ thẫm quyền để tổ chức 
một cuộc họp Due Process để xem xét: 

 Việc chuyển học sinh đó sang chương trình giáo dục cải huấn thay thế khác do vi phạm 
lỗi; hoặc 

 Trục xuất em đến JJAEP nếu em vi phạm lỗi trục xuất, ngay cả nếu nhà trường chuyển 
em đã không hoàn tất tiến trình xử lý kỷ luật các vi phạm mà em bị cáo buộc là đã phạm 
phải. 

Nếu nhà trường nơi chuyển em đi quyết định rằng biện phàp chỉnh sửa này là thích đáng, thì lúc bấy 
giờ AISD không cần phải tổ chức cuộc họp theo thủ tục luật định. Tuy nhiên, nếu nhà trường chuyển 
em đi đã hoàn tất tiến trình xử lý kỷ luật và quyết định rằng không có biện phàp chỉnh sửa em, thì 
AISD cũng không cần đưa ra bất cứ biện phàp chỉnh sửa nào đến em học sinh. 

Trong trường hợp khẩn cấp, Giám Đốc hoặc người được ủy quyền yêu cầu thuyên chuyển học sinh 
liên ngay lập tức đến DAEP dù bất cứ lý do gì vì khi sắp đặt vào chương trình DAEP có thể quyết 
định lúc không có khẩn cấp. 

Khi nào có sự thuyên chuyển khẩn cấp, học sinh sẽ được báo bằng miệng cho biết lý do cần phải 
hành động như vậy. Học sinh sẽ được một buổi họp thích đáng cần phải có cho sự thuyên chuyển 
đến DAEP không trể hơn ngày thứ mười sau ngày được thuyên chuyển. 

Để có thêm thông tin về thủ tục khiếu nại về việc thuyên chuyển ra khỏi trường, xin xem trang 64 
của Nội Qui này 

Bi Đuổi Hoc: 

Học sinh có thể bị đuổi vì: 

 Tham gia những điều như sau và xảy ra bất cứ nơi nào: 

 Vi phạm những hành vi mang yếu tố hành hung dưới Bộ Hình Luật 22.01(a)(1) trong 
sự trả thù đến nhân viên hay tình nguyện viên của trường học. 
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 Phá phách bất hợp pháp, nếu hành vi đó bị luật pháp trừng phạt theo diện trọng tội. 

 Tham gia những hành vi mang một trong những yếu tố phạm pháp đến học sinh khác, bất kể 
vi phạm xảy ra tại địa điểm nào: 

 Hành hung nghiêm trọng 
 Tấn công tình dục 
 Hành hung nghiêm trọng về tình dục. 
 Sát nhân. 
 Sát nhân nghiêm trọng. 
 Có ý định vi phạm sát nhân hoặc sát nhân nghiêm trọng. 
 Cướp của nghiêm trọng. 

 Tham gia những hành vi liên quan đến sự báo cáo hoặc báo động sai (kể cả hăm dọa chất nổ 
bom) hoặc hăm dọa khủng bố liên quan đến trường 
học công cộng. 

 Vi phạm bất cứ những điều phạm pháp trên hoặc trong vòng 300 feet của 
khu vực trường học, đo theo bất cứ điễm nào trên ranh giới tài sản của trường học, hoặc đang 
tham gia trong buổi hoạt động liên quan đến trường 
học hoặc được trường bảo trợ trong hay ngoài khu vực nhà trường. 

 Bán, cho, đưa cho người khác hoặc sở hữu hoặc sử dụng hoặc ở trong tình trạng bị ảnh 
hưởng của cần sa hoặc một chất bị kiểm soát, hoặc một loại thuốc nguy hiểm, nếu hành 
vi đó bị luật pháp trừng phạt không theo diện trọng tội. 

 Bán, cho, đưa cho người khác, hoặc lưu giử, sử dụng, hoặc ở trong tình trạng bị ảnh 
hưởng của rượu bia: có hành vi hoặc hành động vi phạm nghiêm trọng trong khi đang 
ở trong tình trạng bị ảnh hưởng của rượu, nếu hành vi đó bị luật pháp trừng phạt không 
theo diện trọng tội. 

 Tham gia những hành vi mang một trong những yếu tố phạm pháp đến sự lạm dụng 
các hóa chất dễ bay hơi. 

 Tham gia những hành vi mang một trong những yếu tố phạm pháp tấn công dưới Điêu 
Khoản 22.01(a) (1) đến nhân viên hay tình nguyện viên. 

 Tham gia những hành vi sát nhân. (Xem Định Nghĩa) 

 Tham gia những hành vi sau đây khi vi phạm trong vòng 300 dặm của khu vực tài sản của 
trường, khi đo từ bất cứ điểm nào trên ranh giới của trường học: 

 Hành hung nghiêm trọng, tấn công tình dục, hoặc tấn công nghiêm trọng tình dục. 

  

Tại Trường Học, 
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 Phóng hỏa. 

 Sát nhân,sát nhân nghiêm trọng, hoặc dự định phạm tội để sát nhân hoặc sát nhân 
nghiêm trọng. 

 Có hành vi bất nhã với trẻ em, bắt cóc trẻ em nghiêm trọng, ngộ sát, phạm tội giết người 
do sơ suất hoặc cưóp của nghiêm trọng. 

 Liên tục lạm dụng tình dục với những em trẻ. 

 Những trọng tội liên quan đến hóa chất hoặc rượu. 

Sử dụng, trưng bày, hoặc giử súng (như đã được xác định trong Bộ Hình Luật Tiểu Bang), một vị trí 
giới hạn, dùi cui, hoặc vũ khí ngăn cấm, hoặc giử sở hữu súng (như đã được định nghĩa trong Luật 
Liên Bang). 

 Vi phạm bất cứ điều phạm pháp nào tiểu bang đã ấn định bắt buộc phải đuổi nếu vi phạm này 
xảy ra trên khu vực sở hữu của một khu học trong Tiểu Bang Texas hoặc trong lúc học sinh 
đang tham dự những sinh hoạt liên quan đến trường học hoặc hoạt đông được trường bảo trợ. 

 Tham gia trong những hành vi không đứng đắn (xem Định Nghĩa) phạm pháp trong Bô Luật, 
trong lúc đang được ở trong DAEP. 

Một học sinh sẽ bị đuổi ra khỏi trường bất cứ những vi phạm đó xảy ra ở trong trong trường hoặc 
trong khu vực trường học, hoặc đang tham gia các hoạt động có liên quan tới trường trên hoặc ngoài 
sân trường: 

 Đem súng đến trường học, như đã định rỏ trong luật liên bang. "Các Loại Súng" dưói luật liên 
bang gồm có: 

▪ Bất cứ vũ khí nào được thiết kế để bắn đạn hoặc phóng ra bất kỳ vật nào bằng lò xo hoặc dưói 
sức ép của thuốc nổ. 

▪ Hình dáng hoặc bất cứ các loại thiết bị vũ khí. 

▪ Bất cứ các loại thiết bị phóng hay hãm thanh. 

▪ Bất cứ các vũ khí hủy diệt nào như bom, bom lửa, bom hơi độc, lựu đạn. 

▪ Sữ dụng, phô trương hay lưu giử những vật dưói đây, như đã được định 
nghĩa trong Bộ Luật Hình Texas. 

 Súng (bất cứ vũ khí nào được thiết kế để bắn đạn hoặc phóng ra bất kỳ vật nào bằng lò xo hoặc 
dưói sức ép của thuốc nổ hoặc trong hình thức sử dụng đó). 
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 Con dao bị giới hạn vị trí, cũng như dao có lưởi hơn 5½ phân, dụng cụ cầm tay, chế biến để cắt 
hoặc đâm một người khác bằng cách ném; dao găm, bao gồm nhưng không giới hạn đến, nhũng 
dụng cụ có lưởi bén, nhọn, cây nọc, dao mủi tên; kiểm; cây lao. 

 Dùi cui (xem Định Nghĩa) là một dụng cụ biến chế đặt biệt, làm, lắp vào với mục đích gây ra 
thương tích trâm trọng trên cơ thể hoặc tử vong đến một người bằng cách đập với dụng cụ này, 
luôn cả những loại cây, gậy, gọc, ba ton (blackjack, billy, nightstick mace và tomahawk, và; 

 Vũ khí bị cấm, như vũ khí có chất nổ, súng máy, súng nòng ngắn, súng hảm thanh, đò đấm đeo 
ở khóp tay, những đạn dược đâm thủng, dụng cụ tiết ra hóa chất nổ hoặc những sung có nòng 
bằng lò xo hoặc dưới sức ép của chất nổ. (xem Định Nghĩa). 

 Các hành vi có tính cách bao gồm những yếu tố vi phạm dưói Luật Hình Sự Texas như sau: 

 Tấn công nghiêm trọng, tấn công tình dục, hoặc tấn công tình dục nghiêm trọng. 

 Bắt hỏa (xem Định Nghĩa) 

 Sát nhân, cố sát, hoặc phạm pháp với ý định sát nhăn hoặc cố sát. 

 Có hành vi bất nhã với trẻ em 

 Bắt cóc trẻ em nghiêm trọng 

 Cưóp của nghiêm trọng 

 Ngộ Sát 

 Phạm tội giết người vì sơ xuất 

 Tiếp tục lạm dụng tình dục với trẻ hoặc những trẻ em. 

 Có hành vi với hình phạt trọng tội liên quan đến sự buôn bán, cho, đưa giao đến người 
khác hoặc lưu giử, sử dụng hoặc trong tình trạng bị ảnh hưởng của cần sa hoặc những 
chất bị giới hạn, những loại thuốc nguy hiểm, hoặc rượu; hoặc có hành vi phạm pháp 
nghiêm trọng trong khi đang ở trong tình trạng bị ảnh hưởng của rượu 

 Tham gia trong việc trả thù nhân viên của trường học hoặc tình nguyện viên với một 
trong những vi phạm bắt buộc đuổi được liệt kê trên, với sự vi phạm luật liên bang về 
vủ khí trong hay ngoài trường học hoặc tại những hoạt động có liên quan đến trường 
học. 

Một khi học sinh dưói mười tuổi tham gia vào các vi phạm có thể dần đến việc đuổi học thay vì bị 
đuổi học sẽ được đưa vào DAEP. Học sinh dưói sáu tuổi sẻ không được đưa vào DAEP ngoại trừ học 
sinh vi phạm tội vủ khí súng của liên bang 
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Trong lúc khẩn cấp, giám hiệu hay viên chức có thẩm quyền có thể ra lệnh đuổi học sinh ngay lập 
tức với bất cứ lý do vì có thể quyết định đuổi không dựa vào sự khẩn cấp. 

Phương pháp điều trần về việc đuổi học đã được ghi rỏ ràng trong phần Thủ Tục Khiếu Nại và Kháng 
Cáo Của Học Sinh Đối Vói Trường Hợp Đưa Vào Chương Trình Học Khác ở Bên Ngoài Khu Học 
Xá. 

Bất cứ học sinh nào bị đuổi học và phải sang học trong Chương Trình Giáo Dục Thay Thế của Tòa 
Án Vị Thành Niên (JJAEP) sẽ bị đuổi học trong một khoảng thời gian là chín mươi (90) ngày và phải 
hoàn tất thành công chương trình đó. 

Các viên chức điều hành JJAEP sẽ tùy ý quyết định việc đưa học sinh vào học trong chương trình 
nói trên trong chín mươi (90) ngày. 

Bất kỳ đuổi không hơn một năm, ngoại trừ, sau khi kiểm duyệt, khu học ấn định rằng: 

 Sự có mặt học sinh làm đe dọa đến việc an toàn của những học sinh khác hoặc của những nhân 
viên khu học, hoặc 

 Sự bị đuổi học kéo dài thêm thời gian là điều tốt cho học sinh. 

Luật tiểu bang và liên bang đòi hỏi học sinh sẽ bị đuổi khỏi lớp học thường lệ trong thời gian it nhất là một 
năm vì mang súng vào trường, như đã định nghĩa do luật liên bang đến học đường. Những học sinh vi phạm 
bắt buộc đuổi vào cuối niên học có thể đuổi đến niên học tới để hoàn tất thời gian theo điều kiện của sự bị 
đuổi. 

Khi học sinh đã vi phạm một Nội Quy của khu học để đưa đến sự bị đuổi học và học sinh đó rút tên 
ra khỏi khu học trưóc khi có một buổi điều trần, khu học có thể xúc tiến buổi điều trần sau khi gởi 
văn thơ đến phụ huynh của học sinh. 

Và nếu học sinh ghi danh trở lại trong khu học cùng trong niên học, khu học có thể bắt buộc ra lệnh 
đuổi học ngay lúc đó, trừ những ngày học sinh đã có trong lúc ghi danh học của khu học khác. 

Nếu người giám hiệu có thẫm quyền hoặc hội đồng quên cấp lệnh thuyên chuyển sau khi học sinh 
rút tên ra khỏi trường, khu học kế tiếp mà học sinh ghi danh sẽ xúc tiến để hoàn tất thủ tục. 

Nếu trong thời gian bị đuổi. học sinh lại vi phạm kỷ luật thêm nữa để phải bị chương trình DAEP 
hay trục xuất, những thủ tục kế tiếp sẽ được tiến hành, và người giám hiệu có thẫm quyền có thể ghi 
thêm biện phàp chỉnh sửa dựa theo kết qủa của thủ tục này. 

Học sinh bị đuổi cấm không được vào những sân của trường học hoặc tham dự những sinh hoạt do 
trường bảo trợ trong thời gian bị đuổi. 

Khu học sẻ tiếp tục giử tình trạng bị đuổi cho những học sinh mói ghi danh đã bị đuổi từ một khu 
học khác hoặc từ một trường khác khi ghi danh không điều kiện hay giới hạn cho tới khi nào thời 
gian bị đuổi được hoàn tất. 

  

Khẩn Cấp 

Phương Pháp 

Thời Gian Bị 
Đuổi 

Rút Tên 
Trong Thời 
Gian Đợi Thủ 
Tục 

Vi Phạm 
Thêm 

Những Giới 
Hạn Trong 
Thời Gian Bị 
Đuổi 

Những Học 
Sinh Mới Ghi 
Danh 
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Nếu học sinh bị đuổi từ một tiểu bang khác ghi danh trong khu học chánh, khu học có thể tiếp tục 
giử tình trạng đuổi dưói những điều kiện của lệnh đuổi học, có thể đặt học sinh trong chương trình 
DAEP trong thời gian ấn định của lệnh này, hoặc có thể cho phép học sinh tham dự những lớp như 
thường lệ nếu: 

 Trường học tiểu bang ngoại cung cấp đến khu học bản phụ lệnh đuổi học, và 

 Sự vi phạm đem đến việc bị đuổi cũng là hành vi bị duổi trong khu học mà học sinh ghi danh. 

Nếu học sinh bị đuổi với thời hạn hơn một năm từ khu học của một tiểu bang khác và khu học tiếp 
tục thi hành lệnh đuổi học hoặc sẻ đặt trong học sinh trong chương trình DAEP, khu học chánh sẻ 
giảm thời gian bi đuổi học hoặc đặt trong chương trình DAEP để nguyên thời gian không quá một 
năm, ngoại trừ sau khi được xem xét lại và ấn định rằng: 

 Sự có mặt học sinh làm đe dọa sự an toàn của một học sinh khác hoặc nhân viên khu học, hoặc 

 Sự đuổi học kéo dài thêm thời gian là điều tốt cho học sinh. 

Khi nào có sự thuyên chuyển khẩn cấp, học sinh sẽ được báo bằng miệng cho biết lý do cần phải 
hành động như vậy. Trong vòng 10 ngày sau ngày đuổi khẩn, học sinh sẻ có được thủ tục thích đáng 
được Yêu cầu cho những học sinh phải đương đâu với việc bị đuổi. 

Đăt Vào Chương Trình và/hoặc Đuổi Học Vói Một Số Vi Phạm Nghiêm Trọng 

Phân này gồm có hai loại vi phạm nghiêm trọng mà Bộ Luật Giáo Dục cung cấp những phương pháp 
duy nhất và những hành động chỉnh sửa riêng biệt. 

Theo đúng luật tiểu bang một khi nhận được thông báo về một học sinh đòi hỏi phải ghi danh là nhân 
vật vi phạm tình dục, nhân viên hành chánh phải đem học sinh đó ra khỏi lớp học thường lệ và ấn 
định .đặt để vào một nơi thích đáng trừ khi toà ra lệnh đặt trong chương trình JJAEP. 

Nếu học sinh đang ở trongsự quản lý của toà, gồm có quản chế, quản lý cộng đồng, hoặc phóng thích, 
sự sắp đặt sẻ có thể vào trong chương trình DAEP hoặc JJAEP ít nhất là một học kỳ. 

Nếu học sinh không bị toà đặt trong bất cứ một sự giám sát nào, thì có thể được đặt trong chương 
trình DAEP hoặc JJAEP một học kỳ hoặc có thể sắp đặt trong lớp học thường lệ. Sự đặt để trong lớp 
thường lệ có thể không cho phép nếu hội đồng hoặc nhân viên có thẩm quyền ấn định sự hiện diện 
củ học sinh này sẻ: 

 Làm đe dọa sự an toàn cho những học sinh khác hoặc những giáo viên, 

 Sẻ làm thiệt hại đến sự giáo dục, hoặc 

  

Thủ Tục 
Đuổi Khẩn 

Phạm Nhăn 
Tình Dục 
Đăng Ký 
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 Không là một điều tốt cho những học sinh của khu học. 

Đoạn cuối của kỳ học đâu của học sinh được đặt trong trường giáo dục thay thế khác và trưóc khi bắt 
đâu niên học thì học sinh vẫn ỏ lại trong chương trình giáo dục thay thế đã đặt, khu học sẽ họp mặt 
hộ đồng, dung theo luật tiểu bang để kiểm duyệt lại sự sắp lớp của học sinh. Hội đồng sẽ đê nghị học 
sin này nên trỏ về lớp học thường lệ hoặc tiếp tục ở lại chương dã dặt dễ. Nếu không có lý do chính 
đáng hôi dông hoặc nhân viên chỉ thị phải tuân theo lời đê nghị của ủy ban. 

Sự kiểm duyệt đặt chương trình của học sinh có khuyết tật và đang được phục vụ trong chương trình 
giáo dục đặt biệt phải do sự quyết định của uỷ ban IEP. 

Nếu học sinh ghi danh trong khu học chánh là một phạm nhân tình dục có đăng ký lúc được đặt trong 
chương trình bắt buộc, khu học có thể đếm bất cứ thời gian đã dùng trong chương trình hoặc phải ỏ 
thêm học kỳ trong chương trình giáo dục thay thế mà không cần có buổi duyệt xét của sự sắp lớp 
này. 

Học sinh hoặc cha mẹ của học sinh có thể khiếu nại sự sắp đặt bằng cách Yêu cầu có một buổi họp 
giữ hội đồng hoặc nhân viên chỉ thị, học sinh, và cha mẹ học sinh. Buổi họp chỉ giới hạn trong những 
câu hỏi thiết thực về việc học sinh có phải bắt buộc đăng ký là một phạm nhân tình dục hay không. 
Bất cứ quyết định nào của hội đồng hoặc nhân viên chỉ thị sẽ dứt khoát và không thể khiếu nại được. 

Cho dù dược dặt trong chương trình hoặc bắt buôc bị duổi hoặc cho phép một trong những lý do 
trong đoạn của chương trình DAEP được chuyển hoặc Bị Đuổi, chiếu theo Bộ Luật Giáo Dục 
37.0081, học sinh có thể bị đuổi và được chuyển đến DAEP hoặc JJAEP nếu hội đồng hoặc nhân 
viên chỉ thị tìm kiểm một lý do nào đó và hoàn cảnh cho biết điều liên quan đến sự vi phạm trọng tội 
dưói Tiết Điêu 5 (xem Định nghĩa) của Bộ Luật Hình Sự Texas. Học sinh phải 

 Đã nhận sự trì hoản truy tố vi phạm như dã dịnh nghỉã trong 
Tiết Điêu 5 vi phạm trọng tội; 

 Được quan toà hay bôi thẩm đoàn nhận thấy đã vi phạm trọng tội 
như đã định nghỉã trong Tiết Điêu 5 vi phạm trong tội; 

 Đã bị buộc tội vi phạm kỷ luật như đã định nghĩa trong Tiết Điêu 5 
vi phạm trọng tội; 

 Đã dược dưa qua toà vị thành niên vì vi phạm trong trong những kỷ 
luật như đã định nghĩa trong Tiết Điêu 5 vi phạm trọng tội; 

 Đã nhận sự quản chế hoặc trì hoản xét sử hoặc đã bị bắt và tố và, 
hoặc kết án trong Tiết Điêu 5 vi phạm trọng tội; 

Khu học có thể đuổi học sinh và ra lệnh thuyên chuyển dưói những trường hợp dưói đây bất kể cho: 

 Ngày học sinh vi phạm kỷ luật, 

  

Ủy Ban 
Duyệt Xét 

Học Sinh 
Mới Ghi 
Danh 

Khiếu Nại 
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 Điạ điễm hành vi xảy ra, 

 Sự vi phạm trong lúc học sinh đã ghi danh trong khu học chánh hay không hoặc 

 Học sinh đã hoàn tất đạt được những điều khoản của tòa đòi hỏi liên quan đến hành vi 
phạm pháp. 

Trước hết học sinh phải có một buổi điều trần trước hội đồng hoặc nhân viên chỉ thị, để được ấn định 
rằng ngoài những trường hợp kể trên cho phép đuổi, sự hiện diện của học sinh trong lớp thường lệ: 

 Những đe dọa sự an toàn cho những học sinh khác hoặc những giáo viên, 

 Sẽ làm thiệt hại đến sự giáo dục, hoặc 

 Không là một điều tốt cho những học sinh của khu học. 

Bất cứ quyết định nào cũa hội đồng hoặc của nhăn viên chỉ thị dưói đoạn này sẽ sẽ dứt khoát và 
không thể khiếu nại được. 

Học sinh được thuyên chuyển đến khi: 

 Học sinh tốt nghỉệp trung học, 

 Những sự buộc tội bác bỏ hoặc giảm xuống là một tội nhẹ hoặc 

 Học sinh hoàn tất những điều kiện của sự thuyên chuyển hoặc được gởi đến một chương 
trình khác. 

Học sinh ghi danh trong khu học chánh trước khi hoàn tất sự thuyên chuyển dưới đoạn này từ một 
khu học khác phải hoàn tất những điều kiện của sự thuyên chuyển đó. 

Tài liệu về thủ tục khiếu nại cho những sự trục xuất, xin xem trang 64 của Nội Quy này. 

Luật Hình Sự Texas qui định những trường hợp phạm pháp về việc sở hữu vũ khí trong trên phạm vi 
trường học bất cứ phần đất đai hay nhà cửa có liên quan đến những hoạt động được bảo trợ của 
trường hay của viên giáo dục. Luật hình sự Texas cũng gia tăng hình phạt cho hành vi phạm pháp có 
vũ khí nếu hành vi được chứng minh rằng việc vi phạm xảy ra ở một nơi nằm trong vòng 300 feet 
khuôn viên nhà trường hay trên xe buýt hay trên phần đất mà ở đó nhân viên nhà trường có nhiệm 
vụ, một hoạt động UIL, hay một hoạt động ngoài khóa đang xảy ra. 

Một giáo viên có thể gởi học sinh đến văn phòng hiệu trưởng để giữ kỷ luật trong lớp một cách hiệu quả. 
Hiệu trưởng sẽ đáp ứng bằng cách áp dụng phương pháp quản lý thích hợp dùng với Nội Quy Về Hạnh 
Kiểm Học Sinh. 

  

Sự Điều Trần 
và Những Yếu 
Tố Phải Có 

Thời Gian 
Thuyên 
Chuyển 

Học Sinh Mới 
Ghi Danh 

Các Khu Vực 
Trường Học 
Không Vũ 
Khí 
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Giáo viên có thể chuyển một học sinh khỏi lớp khi học sinh: 

 Liên tục phá rối khả năng giảng dạy một cách hiệu quả của giáo 
viên trong lớp hay khả năng học tập của các bạn học cùng lớp và 
hành vi này được ghi vào hồ sơ của học sinh quạy phá; hay 

 Nếu hành vi của học sinh vô kỷ luật, phá phách, hay sĩ nhục đến do 
cản trở nghiêm trọng đến khả năng giảng dạy của thầy và khả năng 
học tập của các học sinh khác. 

Trong vòng ba ngày kể từ ngày học sinh bị thầy đuổi khỏi lớp, hiệu trưởng hay viên chức có thẳm 
quyền tương đương sẽ lên lịch gặp mặt với học sinh, phụ huynh hay người bảo hộ và giáo viên. Ớ 
cuộc họp học sinh được cho phép trả lời hay viết kiểm điểm về lý do bị đuổi học, đây là cơ hội để 
giải thích xác đáng và trả lời về lý do thuyên chuyển. 

Nếu giáo viên đuổi học sinh khỏi lớp học, hiệu trưởng có thể xếp học sinh vào lớp học phù hợp khác 
hay vào lớp cấm túc hoặc vào chương trình giáo dục cải huấn thay thế khác. Hiệu trưởng không thể 
xếp học sinh trở về lớp cuõ mà không được sự đồng ý của giáo viên trừ khi có ba thành viên trong 
hội đồng nhà trường quyết định rằng vị trí đó là tốt nhất hay chỉ ở nơi đó mói có thể cải huấn được. 
Điều lệ thuyên chuyển có thể cấm học sinh theo học hoặc tham gia các hoạt động có liên quan hay 
thuộc quyền bảo trợ của nhà trường. 

Bị Giáo Viên 
Loại Bỏ (Nội 
quy • về giáo 
dục của Texas, 
Chương 
37.002) 
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QUY ĐỊNH TRANG PHỤC 
HỌC SINH 
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QUY ĐỊNH TRANG PHỤC HỌC SINH 

Tất cả học sinh được Yêu cầu phải tôn trọng triệt để những qui định chung về trang phục giản dị, sạch sẽ, và gọn 
gàng; ăn mặc một cách tôn trọng trong các tiêu chuẩn được chấp nhận của cộng đồng và theo cách đóng góp cho 
bầu không khí học tập, không làm mất giá trị của nó. 

Các quản trị viên, các giáo viên, và các nhân viên khác của trường chia sẻ trách nhiệm thực thi quy định về trang 
phục của học sinh và phải tuân theo các thủ tục trong khuôn viên trường để giới thiệu kỷ luật liên quan đến vi 
phạm quy định về trang phục. Tuy nhiên, học sinh và phụ huynh của họ có trách nhiệm chánh để bảo đảm rằng 
học sinh tôn trọng triệt để qui định trang phục. 

Các cân nhắc khác với những điều được thảo luận rõ rệt trong quy tắc về trang phục này sẽ được xác định 
bởi các hành chánh viên của nhà trường. Ban quản trị nhà trường có quyền xem xét bất kỳ thời trang hiện 
tại nào để quyết định sự chấp nhận của nó đối với trang phục đi học. 

Nên tìm hiểu rỏ về trang phục trước khi mặc đến trường. Điều này có thể biết được từ nhân viên quản trị của 
trường học. Những học sinh vi phạm qui định này có thể chịu biện pháp chỉnh sửa kể cả tạm ngưng học theo sự 
ấn định bởi ban giám hiệu của nhà trường. 

Một số khu học xá đã áp dụng qui định mặc đồng phục chiếu theo chính sách của Ủy Ban AISD FNCA (Địa 
Phương). Phụ huynh và học sinh nên hỏi khu học xá để xác nhận xem học sinh có đòi hỏi mặc đồng phục hay 
không. Quý vị có thể có một bản sao chích sách của Ủy Ban AISD FNCA (Địa Phương) từ nhân viên hành chánh 
hoặc xem trên mạng tại www.aisd.net/board và nhấn Chính Sách Ủy Ban. 

Các Kỳ Vọng Trang Phục Của Học Sinh 

1. Trang Phục Khiêu Dâm hoặc Kích Động Bạo Lực

A. Bất kỳ trang phục, các trang sức, đồ phụ thuộc hoặc đồ dung linh tinh cá nhân nào mà có thể
cho là tục tĩu hoặc kích động bạo lực thì không được mặc đến trường hoặc các sinh hoạt tài
trợ của trường học. Điều này bao gồm bất kỳ quần áo, đò trang sức, đò phụ thuộc, hoặc đồ
dung linh tinh cá nhân nào liên kết với băng đảng, ma túy, tình dục, thuốc lá hoặc đò uống có
chất rượu. Học sinh không được giữ hoặc đeo mà có thể dùng làm vũ khí.

B. Các loại vải mỏng và/hoặc nhìn rõ thân hình đều không được chấp nhận, ngoại trừ mặc trên
một lớp quần áo khác để đáp ứng cách ăn mặc theo quy định.

2. Áo sơ mi và Áo Cánh

Áo thun/áo rời phải luôn dài chạm tới đai quần/váy như đo khi học sinh đang đứng. 

3. Áo Đầm, Quần Ngắn, Váy, Quần Váy
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A. Chiều dài của áo đầm, quần ngắn, váy đâm, quân váy phải không ngắn hơn đâu ngón tay dài
nhất khi cánh tay học sinh để duỗi thẳng bên hông dọc theo cẳng chân của học sinh. Vì độ dài
quần áo phù hợp có thể khác nhau giữa các sinh viên, quản trị viên có toàn quyền quyết định
yêu cầu sinh viên thay quần áo.

B. Khi đo váy ngắn, váy dài, hoặc quần váy có đường hở, chiều dài sẽ được xác định bằng cách
đo từ đình tới chỗ hở đó.

4. Đồ ngủ

Học sinh không được mặc quần ngủ, đồ ngủ hoặc quần áo mặc thoải mái ở nhà ngoại trừ có thể 
được nhân viên quản lý cho phép trước, như ngày tinh thần chủ đề quần áo ngủ. Bất kỳ đồ ngủ 
nào mặc cho những biến cố đó đều phải tuân theo với tất cả yêu cầu quy định trang phục. 

5. Quần xệ

Học sinh phải mặc quần dài hoặc quần overalls một cách chỉnh tề đúng eo bụng. không xệ. 

6. Các Phụ Trang

A. Tất cả học sinh phải mang giày vào mọi lúc, giày nhà và dép đi trong nhà đều bị cấm. Học
sinh tham gia lớp học giáo dục thể chất sẽ mang giày thể thao che kín ngón chân và gót chân
và phải cột dây và/hoặc cài velcroed để tham gia, cấm mang dép.

B. Tóc phải giữ cho gọn gàng, sạch sẽ, theo kiểu cắt hợp lý.

C. Không một loại che đầu nào được phép dùng mà không được nhân viên quản trị chấp thuận
trước.

D. Những Học sinh có thể yêu cầu cho phép mặc trang phục vì lý do tôn giáo hoặc y tế từ ban
quản trị nhà trường

E. ĐÒ lót phải mặc đúng đắn nhưng không để lộ ra.

F. Các loại giây xích, và đồ trang sức có đầu nhọn không được chấp nhận.

G. Hiệu trưởng sẽ ấn định sự phù hợp của tất cả xỏ, nới lỗ. và bọc răng “grillz”

7. Thẻ Nhận Diện Học Sinh

Tất cả các học sinh trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp đều phải luôn đeo thẻ học sinh hoặc thẻ 
tạm do AISD cấp trong suốt thời gian ở trường hoặc lúc tham dự những sinh hoạt ngoại khóa. Phải 
luôn đeo thẻ ở nơi mà các nhân viên của AISD có thể nhìn thấy. Không được đeo thẻ trong quần 
áo và không được mang trong túi, ba lô, giỏ sách v.v. của học sinh. 

Bất kỳ trường AISD nào mong muốn thực hiện khác hơn chính sách được liệt kê ở trên phải 
được sự chấp thuận bằng văn bản bằng cách gởi văn thư đề nghị đến Văn Phòng của Học 
Sinh về Hệ Thống Hỗ Trợ Hành Vi. 
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QUY ĐỊNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ 
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QUY ĐINH sủ DUNG CỒNG NGHỀ 

Những Qui định Hướng dần về An toàn và Sử dụng Lên Mạng chấp nhận được đối với các Phương 
tiện Kỹ thuật 

Thông tin sau đây được cung cấp để các em học sinh, phụ huynh và nhân viên biết về các trách nhiệm 
liên quan tới việc sử dụng hợp pháp, đúng nội qui và hiệu quả các phương tiện kỹ thuật. 

Mỗi em học sinh, phụ huynh và nhân viên sẽ phải tuân theo tất cả các qui định của khu và Các Hướng 
Dẫn Qui Định về An toàn và Sử dụng Lên Mạng Chấp Nhận được để được phép sử dụng các dịch vụ 
trên mạng lên mạng và các phương tiện kỹ thuật của khu. 

Nguồn công nghệ khu học bao gồm, nhưng không giới hạn, mạng của khu học (bao gồm cả mạng 
không dây), các máy chủ, máy tính, công nghệ điện thoại di động, thiết bị ngoại vi, phần cứng, phần 
mềm, ứng dụng, Địa Phương dữ liệu, tài nguyên trực tuyến, truy cập Lên Mạng, thơ điện và các công 
nghệ khác được chỉ định cho học sinh sử dụng, bao gồm tất cả các công nghệ mới khi chúng trở nên 
có sẵn. 

Truy cập vào các nguồn tài nguyên công nghệ là một đặc ân, không phải là quyền lợi. Bằng cách truy 
cập vào mạng lưới của khu học và / hoặc hệ thống liên quan tất cả người dùng thừa nhận đã, hiểu và 
bằng lòng với các quy định hành chính về việc sử dụng nguồn lực công nghệ khu học, và cho phép 
giám sát sử dụng công nghệ và tuân thủ tất cả các quy định và hướng dẫn. 

Truy cập vào các nguồn tài nguyên công nghệ khu học, bao gồm cả Internet, sẽ được cung cấp cho 
học sinh với mục đích giảng dạy và hành chính và phù hợp với các quy định hành chính. 

Việc không tuân theo các qui định này có thể dần đến đình chỉ sử dụng hoặc mất các đặt quyền và 
biện phàp chỉnh sửa khác theo qui định của các chính sách khu học. 

Thư điện khu học và sử dụng các nguồn lực công nghệ khác của khu học do học sinh và nhân viên 
không phải là riêng tư và có thể được theo dõi tại bất cứ lúc nào do nhân viên được chỉ định của khu 
để đảm bảo việc sử dụng phù hợp. 

Không được đặt các dữ liệu hoặc phần mềm đã được bảo lưu bản quyền vào bất kỳ hệ thống 
nào nối với hệ thống của khu mà không có sự cho phép của người giữ bản quyền đó. Chỉ có 
chủ nhân bản quyền, hoặc một người được chủ nhân đó ủy quyền cụ thể, mói được đăng tải 
tài liệu đã được cấp bản quyền lên hệ thống đó. 

Không được đăng bài tập gốc của bất kỳ học sinh nào trong khu trên mạng lưói điện toán do khu kiểm 
soát, trừ khi khu đã nhận được giấy chấp thuận của học sinh đó (và cha mẹ học sinh nếu học sinh đó 
ở tuổi vị thành niên). 

Không dữ kiện nhận dạng cá nhân nào về học sinh của khu sẽ được đăng trên trang mạng lưói điện 
toán do khu kiểm soát, trừ khi khu nhận được giấy chấp thuận của cha mẹ học sinh đó. Có thể có 
trường hợp ngoại lệ về dữ kiện danh mục theo sự cho phép của nội qui của khu và Đạo Luật về Tính 
Riêng Tư và quyền Giáo Dục của gia đình. 

 
  

Các Yêu Cầu 
Cho Phép 
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Truy cập Internet sẽ được cung cấp cho học sinh với mục đích giảng dạy. Khu học sử dụng một hệ 
thống lọc Internet để chặn truy cập tới nội dung tục tĩu, khiêu dâm, không phù hợp cho học sinh, hoặc 
có hại cho trẻ vị thành niên theo quy định liên bang của cơ quan Đạo luật Bảo Vệ Internet ChoTrẻ 
Em (CIPA). Truy cập Internet lọc được cung cấp cho học sinh theo quy định của CIPA. Không có bộ 
lọc Internet là hoàn hảo, vì vậy giáo viên sẽ biểu lộ theo dõi hoạt động khi sử dụng công nghệ trong 
lớp học. Học sinh nào cố tình cố gắng để thông qua hoặc phá hoại các bộ lọc để truy cập nội dung 
không phù hợp sẽ được giải quyết bằng cách thủ tục kỷ luật tiêu chuẩn phù hợp với chính sách khu 
học, Nội Quy Hạnh Kiểm Của Học Sinh, Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được, và thủ tục kỷ luật 
nhà trường 

Việc truy cập các nguồn lực công nghệ của khu học sẽ được quản lý như sau: 

 Học sinh ở tất cả các lớp sẽ được phép sử dụng máy điện toán của khu khi thích hợp. Học sinh 
có thể được cấp các trương mục riêng. 

 Bất kỳ người nào sử dụng hệ thống xác định là nguy cơ an ninh hoặc đã vi phạm các qui định 
hướng dẫn công nghệ Khu Học AUP và/hoặc hướng dẫn công nghhệ trường học có thể bị từ 
chối truy cập vào một số hoặc tất cả các nguồn lực công nghệ khu học. 

Các tiêu chuẩn sau đây sẽ áp dụng cho tất cả những người sử dụng nguồn lực công nghệ 
khu học: 

 Người được cấp một trương mục sử dụng trong hệ thống sẽ luôn phải chịu trách nhiệm sử 
dụng hợp lý trương mục đó. 

 Không được sử dụng công nghệ khu học vào các mục đích bất hợp pháp, trợ giúp các hoạt 
động trái phép, hoặc cho bất kỳ hoạt động nào khác không phù hợp với nội qui hoặc hướng 
dẫn của khu. 

 Học sinh sử dụng hệ thống không được làm hỏng, hoặc cố gắng làm hỏng thiết bị truyền thông 
trong mạng lưói truyền thông điện tử của khu. 

 Không được mã hóa các tài liệu truyền thông để tránh sự duyệt xét an ninh của những người 
quản lý hệ thống. 

 Những người sử dụng hệ thống không được sử dụng trương mục của người khác khi chưa có 
giấy phép của giám đốc khu trường hoặc khu học chánh khi thích hợp. 

 Học sinh không được phân phát dữ kiện cá nhân về bản thân hoặc những người khác bằng các 
nguồn lực công nghệ khu học ngoại trừ theo sự yêu cầu của quản trị viên, cố vấn viên, nhân 
viên thư viện hoặc giáo viên cho các mục đích giảng dạy. Điều này bao gồm, nhưng không 
giới hạn tới địa chỉ và số điện thoại riêng. 

  

Tiết Lộ 

Truy Cập 
Hệ Thống 

Trách Nhiệm Cá Nhân 
Người Sử Dụng 
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 Học sinh không bao giờ được hẹn hò gặp gỡ người khác trên mạng điện toán và phải báo cáo 
cho giáo viên hoặc quản lý viên biết nếu có người đề nghị các em gặp gỡ như vậy. 

 Học sinh sử dụng không được sử dụng mạng lưới vào mục đích kiểm tiền hoặc mua bán, 
quảng cáo hoặc vận động chính trị. 

 Học sinh sử dụng hệ thống không được tái phân phát các chương trình hoặc dữ liệu đã được 
cấp bản quyền, trừ khi có giấy phép của người giữ bản quyền hoặc người được ủy quyền. Giấy 
phép này phải ghi rõ bằng văn bản hoặc lấy trực tiếp từ người giữ bản quyền hoặc người được 
ủy quyền theo đúng các điều luật bản quyền hiện hành, nội qui của khu, và các qui chế hành 
chính. 

 Học sinh người sử dụng hệ thống phải tránh các hành động có thể làm táng nguy cơ vi rút 
xâm nhập vào hệ thống, thí dụ như mở các thư điện tử từ những người gửi không quen biết 
và tải dữ liệu từ các máy không được bảo vệ. 

 Học sinh sử dụng hệ thống không được gửi hoặc đáng các thông điệp gây xúc phạm, báng bổ, 
khiêu dâm, có xu hướng kích dục, đe dọa, sách nhiễu, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của người 
khác, hoặc trái phép. 

 Học sinh sử dụng hệ thống không được cố ý xem các tài liệu gây xúc phạm, báng bổ, khiêu 
dâm, có xu hướng kích dục, đe dọa, sách nhiễu, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín của người khác, 
hoặc trái phép. 

 Học sinh sử dụng hệ thống nên nhớ rằng các địa chỉ thư điện tử liên quan tới trường có thể 
khiến những người nhận hoặc người đọc lá thư đó cho rằng thư đó là của trường hoặc khu, 
cho dù đó không phải là chủ ý của người sử dụng. 

 Học sinh được dự kiến sẽ sử dụng các nguồn lực công nghệ khu học duy nhất cho các mục 
đích giáo dục hoặc liên quan đến trường học, trừ khi đã được chấp thuận bởi nhân viên khu 
học. 

 Học sinh không được vào hoặc cố gắng truy cập trái phép vào tài nguyên, thông tin, hoặc 
phương tiện truyền thông. 

 Học sinh nào phát hiện ra hoặc biết một vấn đề về an ninh phải báo cáo sự việc cho giáo viên, 
hành chánh viên, hoặc nhân viên khu học mà không tiết lộ cho các học sinh khác. 

Bất kỳ trường hợp chủ tâm thay đổi, gây hại hoặc phá hỏng thiết bị hoặc dữ liệu của khu hoặc dữ liệu 
của người sử dụng khác trong hệ thống của khu hoặc của bất kỳ cơ quan hoặc mạng lưới khác có kết 
nối Internet sẽ bị nghiêm cấm. Các hành động cố ý phá hỏng hoặc làm giảm khả náng làmviệc của hệ 
thống bị coi là vi phạm nội qui và các qui chế hành chính của hệ thống và có thể bị coi là hành động 
tội pháp theo các điều luật hiện hành của tiểu bang và liên bang. Hành động bị nghiêm cấm này bao 
gồm, nhưng không giới hạn tới, tải hoặc lập các loại vi-rút máy điện toán. 

  

Cố Ý Phá 
Hoại 
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Hành động cố ý phá hoại nói trên sẽ dần tới việc hủy bỏ các quyền sử dụng hệ thống và sẽ phải bồi 
thường chi phí liên quan tới việc khôi phục lại hệ thống, cũng như các hành đnộg chỉnh sửa thích hợp 
khác. 

Giả mạo hoặc có ý định giả mạo thư điện tử sẽ bị nghiêm cấm. Các trường hợp có ý định xóa, sao 
chụp, hoặc sửa chữa thư điện tử của những người sử dụng hệ thống khác, gây cản trở không cho 
những Những người sử dụng hệ thống khác gửi/nhận thư điện tử, hoặc sử dụng số ID và/hoặc mật 
mã của người khác đêu bị nghiêm cấm. 

Những người sử dụng hệ thống và phụ huynh học sinh được sử dụng hệ thống của khu phải biết rằng, 
mặc dù việc sử dụng các biện pháp bảo vệ kỹ thuật của khu theo qui định của luật pháp, nhưng việc 
sử dụng hệ thống có thể giúp truy cập tới các nguồn lực công nghệ khác trên mạng lưói toàn cầu, 
trong đó có thể có các tài liệu không chính xác và/hoặc mang tính chất chống đối. 

Một học sinh đạt được truy cập tới tài liệu đó yêu cầu phải ngưng ngay việc truy cập và/hoặc sử dụng 
càng nhanh càng tốt và báo cáo sự việc cho giáo viên, hành chánh viên, hoặc nhân viên khu học 

Học sinh phải tuân theo các nguyên tắc cơ bản của các nghỉ thức kỹ thuật số, bao gồm nhưng không 
giới hạn như sau đây: 
Những người sử dụng hệ thống phải tuân theo các hành vi ứng sử khi sử dụng mạng lưới như sau: 

 Lịch sự; những từ viết chữ in trong máy điện toán là tương đương với biểu hiện hét to nên bị 
coi là thô lỗ. 

 Sử dụng ngôn ngữ thích hợp; chửi thê, lời nói thô tục, những lời gièm pha về dẫn tộc hoặc 
chủng tộc và bất kỳ ngôn ngữ gây xúc phạm nào khác đêu bị nghiêm cấm. 

 Cấm giả bộ làm người khác khi gửi/nhận thư. 

 Truyên và/hoặc xem các bài viết tục tĩu hình ảnh đêu bị cấm 

 Sử dụng mạng lưới một cách không thích hợp khiến những người khác không sử dụng được 
hệ thống đêu bị nghiêm cấm. 

Học sinh sẽ bị ngưng sử dụng do vi phạm các qui chế hoặc nội qui của khu bắt đầu từ ngày hiệu 
trưởng hoặc quản lý viên của khu nhận được thông báo về việc rút hoặc hủy bỏ các đặc quyền sử 
dụng hệ thống của học sinh, hoặc sau này nếu có ghi như vậy trong thông báo. 

Hệ thống của khu được cung cấp theo dạng y nguyên và khi nào có sẽ cung cấp. Vì vậy khu không 
có bất kỳ bảo đảm nào, cho dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn tới tính thương 
mại và phù hợp đối với một mục đích nhất định liên quan tới bất kỳ dịch vụ nào do hệ thống cung 
cấp và bất kỳ dữ kiện hoặc nhu liệu nào trong hệ thống. Khu không bảo đảm là các chức năng hoặc 
dịch vụ do hệ thống thực hiện hoặc dữ kiện hoặc nhu liệu trong hệ thống sẽ đáp ứng được yêu cầu 
của người sử dụng hệ thống, hoặc hệ thống đó sẽ không bị cản trở hoặc không có sai sót gì, hoặc các 
lỗi sai sót sẽ được sửa chữa. 
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Ý kiến đóng góp, các dịch vụ, và tất cả các dữ kiện khác do những người sử dụng hệ thống thể hiện, 
người cung cấp thông tin, nhà cung cấp dịch vụ, hoặc các đệ tam nhân khác trong hệ thống là ý kiến 
của những nhà cung cấp dịch vụ này chứ không phải là của khu. 

Khu học sẽ hợp tác đầy đủ với các giới chức địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang trong bất kỳ cuộc 
điều tra nào về hoặc liên quan tới việc sử dụng nguồn lực công nghệ của khu vào mục đích sai trái. 

Thư điện tử và các công cụ kỹ thuật số khác như, nhưng không giới hạn, blog, wikis, hội nghị trên 
mạng, trò chuyện, và hệ thống quản lý học tập là những công cụ được sử dụng để giao tiếp trong khu 
học. Việc sử dụng các công cụ truyền thông nên được giới hạn ở các hoạt động liên quan đến trường 
giảng dạy, các sinh hoạt liên quan đến nhà trường hoặc nhu cầu hành chính. Thông tin liên lạc điện 
tử là một kỳ năng quan trọng. Bằng cách cung cấp công cụ này, khu học đang trang bị cho học sinh 
những kỹ năng cần thiết cho sự thành công trong tương lai. 

Học sinh nên kiểm tra thư điện tử thường xuyên, xóa các tin nhắn không mong muốn nhắn kịp thời, 
và ở trong chổ máy chủ thư điện tử phân bổ (nếu có). Hãy nhớ rằng tất cả các thư điện tử truyền đến 
đều được giữ lại và có thể thông tin công cộng khi yêu cầu. 

Tất cả học sinh được quyền truy cập vào trương mục thư điện tử của học sinh khu học với các thiết 
lập cho phép sau đây: 

 Học sinh tiểu học và Trung Cấp Căn Bản chỉ có thể gửi và nhận thư điện tử đến và từ những 
người sử dụng khác của AISD. 

 Học sinh trung học có thể gửi và nhận email đến và từ những người dùng trong nội bộ và bên 
ngoài 

Các trương mục thư điện tử của học sinh có thể được do khu học trực tiếp cung cấp, thông qua hệ 
thống quản LÝ nội dung của nhà cung cấp một khóa học trực tuyến đã được phê duyệt hoặc Hệ Thống 
Quản LÝ Học Tập (như Canvas), hoặc thông qua một hệ thống dược khu học chấp thuận. Học sinh 
phải tuân theo các hướng dẩn thành lập như mô tả trong AUP về thư điện tử và các công cụ thông tin 
liên lạc điện tử khác. các trương mục thư điện tử sẽ có sẵn để sử dụng bởi tất cả học sinh trong khi 
họ đang học trong khu học. Cha mẹ muốn từ chối truy cập vào thư điện tử của khu học phải viết thơ 
cho hiệu trưởng trường. 

Có vài trường hợp, Khu Học hoặc trường học có đưa ra cho học sinh mượn những dụng cụ của khu 
học. Những phần cứng như máy vi tính laptops, Chromebooks, tablets, thiết bị điện tử hoặc những 
máy di động khác có thể cần thiết vì học sinh tham gia trong một chương trình đặc biệt hoặc nó có 
thể cho bất kỳ lý do coi là thích hợp bởi nhiên viên quản trị nhà trường. Thêm tài liệu có thể kiểm 
được trong “Sổ Tay Học Sinh/Phụ Huynh Mượn Thiết Bị Di Động” (https://goo.gl/iKK2EJ) 

Học sinh phải tuân theo những trách nhiệm dưới đây về vấn đề được mượn dụng cụ của khu học: 
 Phải tuân theo các chính sách và quy định về công nghệ (Quy Định Cho Phép Sử Dụng, Nội 

Quy Hạnh Kiểm Học Sinh, Nội Quy Ban Chấp Hành, Sổ Tay Học Sinh/Phụ Huynh Mượn 
Thiết Bị Di Động, vv...) 

 Phải thực hiện việc chăm sóc thích hợp và hợp lý của thiết bị điện tử được giao cho họ. 
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 Phải bảo đảm thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt và nhu cầu bảo trì thiết bị được yêu 
cầu kịp thời. 

 Phải bảo đảm thiết bị có sẳn luôn luôn cho mục đích tồn kho/kiểm kê 

 Sửa chửa hoặc hủy bỏ bất kỳ thiết bị hư hỏng nào phải được phục vụ bởi Cơ Quan Hỗ Trợ 
Công Nghệ. 

Ngoài ra, các nguyên tắc về trách nhiệm áp dụng sau đây cho bất kỳ học sinh nào được chỉ định thiết 
bị thuộc sở hữu của học khu: 

 Khi phân bổ, học sinh chấp nhận trách nhiệm tài chánh về việc thay thế thiết bị bị hư hỏng, bị 
mất hoặc đánh cắp. Thiệt hại hoặc mất mát có thể là kết quả của sự bất ngờ hoặc bỏ bê chăm 
sóc. 

 Nếu trong trường hợp bị hư hỏng hoặc mất đi, Chuyên Gia Hỗ Trợ Công Nghệ BTC, và Người 
Định Giá phải được thông báo nội trong 24 giờ đồng hồ, kể cả ngày và giờ nào bị hư hại hoặc 
mất đã xảy ra. 

 Khi thông báo bị hư hỏng hoặc bị mất, cửa sổ 10 ngày được thiết lập để cung cấp thiết bị, giải 
thích và/hoặc báo cáo cảnh sát. 

 Nếu trường hợp mà thiết bị không kiểm lại được vào cuối ngày thứ 10, thiết bị công nghệ 
được giao cho sẽ xem như là bị mất một cuốn sách và sẽ yêu cầu học sinh trực tiếp trả tiền 
với giá trị khấu hao của thiết bị đến cho thơ ký nhà trường (tiểu học và trung cấp) hoặc kế 
toán viên (trung học). Nếu thiết bị kiểm lại được nhưng bị hư hỏng, tốn kém sửa chửa học 
sinh phải trả trực tiếp đến quản lý tài chính. Học sinh sẽ không được giao cho một thiết bị 
khác cho đến khi số tiền ấn định được trả rồi. Xin liên lạc đến Cơ Quan Hỗ Trợ Công Nghệ 
để biết giá trị khấu hao của thiết bị hoặc tốn kém bất kỳ phần thay thế nào. 
tsdhelpdesk@aisd.net hoặc 682-867-7836 

 Thiệt hại lập đi lập lại nhiều lần có thể đưa đến việc học sinh được chỉ định một thiết bị thay 
thế và / hoặc mất đặc quyền sử dụng công nghệ thuộc sở hữu của học khu.  

Là một phần mục tiêu của khu học chánh để có một hiệu xuất cao, công nghệ phong phú, cung cấp 
kinh nghiệm học tập hàng đầu cho học sinh, Arlington ISD sẽ cho phép các học sinh đem theo những 
máy điện tử di động của riêng đến trường cho mục đích giáo dục. Những điều kiện áp dụng: 

 Các học sinh có thể sử dụng các máy điện tử di động của riêng đến trường duy nhất cho mục 
đích giáo dục khi giáo viên thích hợp cho phép. 

 Những công nghệ di đông gồm có nhưng không giới hạn đến laptops, chromebooks, tablets, 
iPads, smartphones, smartwatches và eReaders. 

 Học sinh có trách nhiệm bảo đảm rằng trình duyệt web, ứng dụng, trên thiết bị cá nhân được 
cập nhật và/hoặc đáp ứng các tiêu chuản tối thiểu để sử dụng trong lớp học. 
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 Trước khi đem máy kỹ thuật di động của riêng đến trường, các học sinh nên ghi chép tài liệu 
hiệu số và lưu giử ở nhà. Các học sinh nên ghi nhãn trên máy và những đồ phụ tùng như giây 
cáp, dụng cụ nghe trong tai và tên và họ của học sinh. 

 Bất cứ kỹ thuật di động nào đem đến trường đều phải được nạp điện đầy đủ vào đầu ngày. 
Học sinh nên đem về nhà hằng ngày để nạp điện vào pin. 

 Các học sinh luôn chịu trách nhiệm cho việc tuân theo Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh, Những 
Chính Sách Học Sinh Chấp Nhận Sử Dụng Công Nghệ. 

 Học sinh không được phá hỏng hoặc thử phá hỏng những sắp đặt hoặc bộ lọc của AISD. 

 Khu Học Chánh Arlington không chịu trách nhiệm cho các chi phí có thể xảy ra từ việc truy 
cập và những kết nối khác. 

 Các học sinh phải giữ những bình luận và bài viết điện tử liên quan đến nội dung khóa học và 
phù hợp với mục đích giáo dục. 

 Các học sinh phải xin phép từ giáo viên hoặc hành chánh viên trưóc khi ghi âm, chụp hình, 
hoặc xuất bản những hình ảnh, tài liệu, hoặc bài làm của những cá nhân hoặc những nhóm. 
Các ghi âm và hình ảnh có thể được lấy duy nhất cho những công trình đã được giáo viên 
chấp thuận, và sự cho phép phải xin cho mỗi công trình theo Chính sách Được Chấp Nhận Sử 
Dụng. 

 Những dụng cụ điện tử cá nhân phải được im lặng khi trong lớp học ngoại trừ khi sử dụng cho 
mục đích giáo dục với phép của giáo viên. 

 Không học sinh nào được yêu cầu mang thiết bị công nghệ sở hữu cá nhân đến trường học. 

 Nhân viên AISD, các trường học, và/hoặc Khu Học Chánh sẽ không chịu trách nhiệm cho sự 
mất mát, hư hại hoặc đánh cắp của những vật dụng. 

 Học sinh chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào có trong thiết bị của họ được khám phá 
trong lúc tìm kiểm hợp pháp. 

 Nhân viên AISD không có trách nhiệm gỡ rối những thiết bị cá nhân. Học sinh nên xem trong 
sách cẩm nang của người sử dụng cho những tài liệu kết nối mạng lưói hoặc những tính năng 
cụ thể. 

 Một giáo viên hoặc nhân viên hành chánh có thể tịch thu bất cứ dụng cụ điện tử nào được 
dùng không phải cho mục đích giáo dục trong lớp học hoặc bất cứ dụng cụ nào làm quấy rối 
bất cứ lúc nào 

 Bất cứ dụng cụ điện tử nào dùng để bắt nạt, đe dọa, hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn về thể 
chất hoặc cảm xúc hạnh phúc của người khác sẽ bị tịch thu, biện phàp chỉnh sửa, và nếu cần 
thiết, cung cấp cho các cơ quan thi hành pháp luật. 
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 Những dụng cụ điện tử cá nhân học sinh hoặc phụ huynh không lấy vào cuối niên học sẽ được 
phế thải, và khi có thể, tái chế. 

 Sử dụng những máy điện tử cá nhân cho các mục đích riêng sẽ được ấn định do lãnh đạo nhà 
trường. 

Xem Chính Sách FNCE (Pháp Lý), FNCE (Địa Phương), FNCE (Phụ Lục) và Bộ Luật Giáo Dục 
Texas, §37.082] Khu học chánh nghiêm cấm sử dụng các thiết bị truyền thông như máy điện thoại di 
động, máy nhắn tin, và PDA (“thiết bị truyền thông”), cũng như máy camera (máy camera kỹ thuật 
số, máy quay video v.v...), máy nghe nhạc MP3, đầu đĩa CD, các trò chơi video, hoặc bất kỳ thiết bị 
nào khác có khả năng gây trở ngại cho môi trường học tập trong tất cả các hoạt động liên quan tới 
học đường, cả ở trong và ngoài khu học xá, trong ngày học. Học sinh có thể sở hữu các thiết bị đó; 
tuy nhiên phải cất máy ở nơi không nhìn thấy và phải tắt máy trong ngày học. Ngoại lệ duy nhất cho 
các máy viễn thông “mở và có thể nhìn thấy ” sẽ là nếu học sinh đã được cấp phép để sử dụng máy 
điện tử cá nhân. Mỗi hành chánh viên của trường quyết định về việc ấn định sử dụng thiết bị điện tử 
của riêng đem theo (BYOT) cho môi trường trong khuôn viên nhà trường của họ. Đối với những học 
sinh học tại nhà trường, ngày học được định nghĩa là kể từ thời gian học sinh bước vào tòa nhà trường 
học cho buổi học đó cho tới khi có chuông báo ra về lần cuối cùng của ngày hôm đó. Đối với những 
học sinh tham gia các sự kiện liên quan tới trường ở bên ngoài khu học xá và/hoặc các hoạt động liên 
quan tới trường bắt đầu trước khi có hồi chuông báo giờ học đầu tiên của ngày hôm đó hoặc sau khi 
có hồi chuông báo hết giờ cuối cùng, nhân viên trường giám sát hoạt động đó có thể tùy ý quyết định 
thời điểm bắt đầu và kết thúc ngày học. Những học sinh có mặt tại khu học xá và cần gọi điện thoại 
vì các mục đích khẩn cấp có thể xin phép sử dụng máy điện thoại văn phòng hoặc máy điện thoại 
trong lớp. Những phụ huynh cần liên lạc với học sinh trong khu học xá trong ngày học phải gọi văn 
phòng của trường. Những phụ huynh cần liên lạc với một học sinh tham gia hoạt động liên quan tới 
học tập bên ngoài khu học xá cần phải liên lạc theo đúng các ước muốn mà nhân viên giám sát hoạt 
động đó thiết lập, và các ước vọng này có thể khác nhau. 

Những học sinh sử dụng thiết bị máy móc theo cách vi phạm luật pháp, Chính Sách của Ban Giám 
Hiệu, hoặc cuốn Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh sẽ bị biện phàp chỉnh sửa. Ngoài ra, nếu học sinh 
không hợp tác giao nộp kịp thời thiết bị máy móc, học sinh đó sẽ chiụ biện phàp chỉnh sửa nặng hơn. 
Hành vi bất tuân như cố ý tháo gở thiết bị trước bỏ lại (thí dụ như, gở bỏ Sim card, pin, v.v.) sẽ đưa 
đến bị hành đông chỉnh sửa nghiêm trọng hơn. 

Nếu không tuân theo các qui định này, học sinh sẽ phải chịu các Biện phàp chỉnh sửa sau đây: 

Vi Phạm Lần Đầu Tiên: Hành Vi Sai Trái Nhóm I - Tịch thu máy cho tới khi phụ huynh đến khôi 
phục máy hoặc phụ huynh cho phép học sinh xin máy lại tại văn phòng của trường. 

Vi Phạm Lần Thứ Nhì: Hành Vi Sai Trái Nhóm II - Hai ngày (ISS), tịch thu máy cho đến khi phụ 
huynh khôi phục máy hoặc phụ huynh cho phép học sinh xin máy lại tại văn phòng của trường và trả 
lệ phí $15 để khôi phục /phạt cho thiết bị truyền thông. 

Vi Phạm Lần Thứ Ba: Hành Vi Sai Trái Nhóm II - Hai ngày Đình Chỉ Học trong trường học (ISS), 
mất quyền sở hữu thiết bị máy móc trong khu học xá, tịch thu máy cho đến khi phụ huynh khôi 
phục máy hoặc phụ huynh cho phép học sinh xin máy lại tại văn phòng của trường và trả lệ phí $15 
khôi phục máy/phạt cho thiết bị truyền thông. 

  

Các Qui Chế 
Hành Chánh 
về Thiết Bị 
Truyền 
Thông và 
Máy Móc 
Khác 
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Vi Phạm Lần Thứ Tư: Hành Vi Sai Trái Nhóm III - Giao cho chương trình CHOICES, mất quyền 
sở hữu thiết bị máy móc trong khu học xá, tịch thu máy cho tới khi phụ huynh đến khôi phục máy 
hoặc phụ huynh cho phép học sinh xin máy lại tại văn phòng của trường và trả lệ phí $15 để khôi 
phục /phạt cho thiết bị truyền thông. 

Vi Phạm Lần Thứ Năm: Hành Vi Sai Trái Nhóm IV - Giao cho chương trình Trường Giáo Dục Cải 
Huấn Thay Thế Khác (DAEP), mất quyền sở hữu thiết bị máy móc trong khu học xá, tịch thu máy 
cho tới khi phụ huynh đến khôi phục hoặc phụ huynh cho phép học sinh xin máy lại tại văn phòng 
của trường và trả lệ phí $15 khôi phục máy/phạt cho thiết bị truyền thông. 

Tùy theo mức độ nghiêm trọng và thường xuyên vi phạm, học sinh có thể phải chịu đầy đủ mọi hình 
thức biện phàp chỉnh sửa như qui định trong cuốn Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh và Bộ Luật Giáo 
Dục Texas, gồm cả đuổi học. Cuốn cẩm nang này được dùng để thông báo cho phụ huynh và học 
sinh biết rằng Khu Học Chánh sẽ vứt bỏ các thiết bị máy móc truyền thông bị tịch thu vào cuối năm 
học nếu không có người đếm lấy và không trả lệ phí lấy lại máy/tiền phạt. Khu học chánh không chịu 
trách nhiệm đối với các trường hợp máy hư hỏng, thất lạc hoặc mất cắp sau khi bị tịch thu. Có thể chỉ 
phải trả $15 tiền phạt bằng tiền mặt hoặc ngân phiếu (money order). 

Sử dụng kỷ thuật liên mạng và máy vi tính trong tư cách hăm dọa, trong tư cách tạo nên hoặc làm 
cho những tài liệu, máy móc bị thiệt hai xáo trộn nặng nề cho môi trường giáo dục, hoặc những dấu 
hiệu hợp lý dự báo cho biết sẽ đưa đến sự hư hỏng hoặc làm pha hủy môi trường trong nền giáo dục 
(sẽ ước định tùy theo mỗi trường hợp khác nhau) có thể là những yếu tố đưa đến hậu quả của biện 
phàp chỉnh sửa cho dù những hành vi này không xảy ra trên khu vực tài sản trường học. Dưới đây là 
phần liệt kê những hành vi bị ngăn cấm và không bao gồm hết mọi khía cạnh: 

 Cố ý truy nhập hoặc dùng mưu kế mật mã hoặc những tài liệu an ninh liên quan dến khu học, những 
học trò, hoặc nhân viên, hoặc cập lên, hoặc tạo ra những vi khuẩn máy vi tính. 

 Cố ý thay đổi, phá hoại, hoặc làm hư hại máy vi tính, hệ thống giữ liệu của 
khu học, giữ liệu của những người khác, sự nối kết mạng hệ thống của khu 
học. 

 Dùng mạng hoặc những máy truyền thông điện tử để hăm doạ những học 
sinh, những nhăn viên, hoặc những tình nguyện viên của khu học. 

 Quấy nhiễu trên mạng - thí dụ, gởi hoặc dán thông điệp bằng điện tử có tính 
cách quấy nhiễu, hăm dọa, phiên nhiễu, và/hoặc gây tổn thương đến danh dự 
của người khác. Để có thêm chi tiết, xem Bắt Nạt Trên Mạng trong phần Định 
Nghĩa. 

 Dùng thơ điện (e-mail) hoặc trang mạng nơi trường học để khuyến khích 
những hành vi bất hợp pháp hoặc hăm dọa sự an toàn của trường học. 

 Tin Nhắn Tình Dục - thí dụ như, gởi hoặc dán tin nhắn điện tử và/hoặc hình 
ảnh khiêu dâm, có chiều hướng tình dục và/hoặc có khả năng bất hợp pháp. 
Để biết thêm thông tin, xem Tin Nhắn Tình Dục trong phần Định Nghĩa. 

 Chụp ảnh hoặc thâu hình không phù hợp hoặc trái phép trên khuôn viên nhà 
trường. 

Sử Dụng 
Những Dụng 
Cụ Không 
Đúng Cách 
Trong hay 
Ngoài Học Xá 
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CÁC QUY TRĨNH CHỈ ĐỊNH VÀ KHIẾU NẠI 
ĐỂ ĐƯỢC DAEP SẮP XẾP VÀ TRỤC XUẤT 
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Cấp Độ Môt: Khi một học sinh bị cáo buộc là đã vi phạm Nội Qui Hạnh Kiểm Học Sinh trong trường 
hợp có thể sẽ bị buộc phải chuyển sang chương trình giáo dục cải huấn thay thế khác, thì một thông 
báo bằng văn bản về vi phạm bị cáo buộc và quyết định của cuộc họp với trợ lý hiệu trưởng sẽ được 
chuyển đến cho phụ huynh hoặc người bảo trợ của em học sinh đó. Thông báo sẽ bao gồm tên *của 
nhân chứng là người lớn và chứng cứ đó Ban Giám Hiệu sẽ đưa ra trong cuộc họp. Học sinh/phụ 
huynh sẽ được cho biết về quyền của em được gọi một luật sư hoặc một người đại diện khác để bảo 
vệ quyền lợi cho em. Nếu học sinh có người đại diện để bảo vệ cho quyền lợi của em học sinh đó là 
một luật sư, thì phụ huynh hoặc người bảo hộ của em sẽ phải thông báo cho người phó hiệu trưởng 
càng sóm càng tốt và ít nhất là trưóc 24 giờ để khu học chánh thu xếp cho người luật sư đóhoặc người 
đại diện khác đuợc tham dự cuộc họp. Cuộc họp sẽ được tổ chức không nghỉ thức. Ban Giám Hiệu 
sẽ đưa ra những thông tin về việc vi phạm, việc điều tra của họ và bất kỳ biện pháp xử lý việc học tập 
nào được đề nghị. Học sinh và phụ huynh có thể đưa ra bất cứ thông tin nào có liên quan. Khi kết 
thúc cuộc họp điều trần DAEP Cấp Một, phó hiệu trưởng sẽ đưa ra quyết định về biện pháp giải quyết 
việc học tập của học sinh. 

Nếu quyết định em học sinh đó sẽ phải bị chuyển sang chương trình giáo dục cải huấn, thì người phó 
hiệu trưởng sẽ phải quyết định thời hạn của việc chấp hành biện pháp kỷ luật đó. Em học sinh đó sẽ 
được đặt vào một kỹ luật và kỹ luật đó sẽ được áp dụng trong thời gian khiếu nại. 

Nếu các chứng cứ thu thập được cho thấy rằng em học sinh đó đã không vi phạm Nội Qui Hạnh Kiểm 
Học Sinh như cáo buộc, thì em học sinh đó vẫn tiếp tục vi trí học tập bình thường như trưóc đây. 

Em học sinh được tạm hoãn có thể được cầm túc ở trong trường hoặc tạm hoãn điều tra của chương 
trình CHOICES và cuộc họp điều trần DAEP ở Cấp Độ Một. 

Cấp Độ Hai: Phụ huynh có thể Yêu cầu việc xét lại quyết định của người phó hiệu trưởng. Y êu cầu 
như vậy nên được thực hiện trong vòng ba ngày từ lúc nhận được quyết định của phó hiệu trưởng. 
Trong vòng năm ngày theo lịch làm việc của trường kể từ lúc nhận được Yêu cầu đề nghị xét duyệt 
lại quyết định, một cuộc họp Cấp Độ Hai điều trần DAEP sẽ được thu xếp. Ớ cuộc họp Cấp Độ Hai 
điều trần DAEP đó, người phó hiệu trưởng sẽ trình bày tài liệu về sự sắp đặt. Học sinh và phụ huynh 
có thể đưa ra các thông tin có liên quan. Trong vòng ba ngày học của ngày họp Cấp Độ Hai không 
nghỉ thức đó, một quyết định sẽ được đưa ra và sẽ thông báo đến học sinh và phụ huynh hoặc là vẫn 
giữ quyết định chuyển em đi, phục hồi học sinh ở lại trường, hoặc thực hiện một biện phàp chỉnh sửa 
thích hợp khác. 

Cấp Độ Ba: Phụ huynh của em có thể Yêu cầu việc xét lại quyết định của hiệu trưởng đến Ban Kháng 
Án Hành Chánh. Một Yêu cầu như thế sẽ được gởi đến Phó Giám Thị của Văn Phòng Hành Chánh,  
690 E. Lamar Blvd. Arlington, TX 76011. trong vòng ba ngày kể từ lúc nhận được quyết định của 
hiệu trưởng. Trong vòng năm ngày học kể từ khi nhận được Yêu cầu xin xét lại quyết định, một cuộc 
họp Cấp Độ Ba điều trần DAEP sẽ được thu xếp và tổ chức với Ban Kháng Án Hành Chánh. Ban này 
gồm có hai viên chức thuộc cơ quan hành chánh trung ương không được biết trưóc trường hợp xin 
được xét lại. Sư quyết định của họ là độc lập với sự trọn quyền thay đổi quyết định hoặc sửa đổi sự 
xếp đặt sang Chương Trình Giáo Dục Kỷ Luật của Hiệu Trưởng. Trong buổi họp Cấp Độ Ba điều 
trần DAEP này, nhân viên đại diện trường học sẽ trình bày những tài liệu về sự sắp xếp. Phụ huynh 
và học sinh có thể đưa ra những tài liệu thích đáng. Trong vòng ba ngày sau khi có cuộc họp với Ban, 
một sự quyết định sẽ có và sẽ được truyền đạt đến học sinh và phụ huynh về sự duy trì việc chuyển 
đưa, phục hồi học sinh trở lại trường hoặc biện phàp chỉnh sửa thích hợp khác. Quyết định của Hội 
Đồng sẽ được truyền đạt đến học sinh và phụ huynh trong vòng ba ngày học. 

  

Xếp Đặt và 
Thủ Tục 
Kháng Cáo 
Cho Những 
Thuyên 
Chuyển Vào 
Giáo Dục Kỷ 
Luật Khác 
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Cấp Độ Bốn: Phụ Huynh có thể khiếu nại một quyết định bất lợi của Hội Đồng Kháng Án Hành 
Chánh đến Ban Uỷ Nhiệm. Trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được quyết định của Hội Đồng, phụ 
huynh có thể yêu cầu có một buổi thảo luận Hội Đồng Cấp Độ Bốn trước khi gặp Ban Ủy Nhiệm. 
Yêu cầu này được gởi đến Tổng Giám Thị tại địa chỉ 690 E. Lamar Blvd. Arlington, TX 76011. 

Trước khi gặp Ban Ủy Nhiệm, phụ huynh sẽ có một buổi điều trần DAEP với Tổng Giám Thị để bàn 
thảo về hoàn cảnh. Sau cuộc họp, nếu một cuộc họp Hội Đồng Cấp Độ Bốn vẫn còn yêu cầu, trong 
năm ngày Tổng Giám Thị sẽ gởi một thông báo gồm có giờ, địa điểm và ngày của buổi họp với Ban 
Ủy Nhiệm trong đó. 

Tại cuộc họp với Hội Đồng Cấp Độ Bốn, không một bằng chứng mới nào được trình bày. Cuộc họp 
Hội Đồng Cấp Độ Bốn sẽ được trong một buổi họp kín, trừ khi phụ huynh yêu cầu cuộc họp mở. Ban 
Ủy Nhiệm có thể quyết định sẽ duy trì, rút lại quyết định kỷ luật, hay thực thi các biện pháp kỷ luật 
khác mà cãm thấy thích hợp hơn. Sự quyết định của Ban là cuối cùng. 

Ở bất kỳ trình độ nào phụ huynh có thể được luật sư hoặc người đại diện khác đại diện. Phụ huynh 
được yêu cầu thông báo cho khu học chánh trước phiên điều trần nếu họ có người đại  diện để khu 
học chánh cũng có sự hiện diện của luật sư họ. Thiếu xót không thông báo kịp thời về việc có luật sư 
đại diện có thể đưa đến kết quả đình trể thủ tục. 

Cấp Độ Môt: Khi một học sinh bị cáo buộc là đã vi phạm một nội quy có thể dần đến việc bị đuổi 
học. Một cuộc Điều Trần Cấp Độ Một do chính hiệu trưởng chủ trì sẽ được tổ chức. Ớ cuộc Điều 
Trần Cấp Độ Một này, một quyết định sẽ được đưa ra chiếu theo đệ nghị đưổi học em học sinh đó. 
Cuộc Điều Trần Cấp Độ Một sẽ được tổ chức trong vòng bảy ngày kể từ ngày vi phạm hoặc ngày mà 
nhà trường cho là em học sinh đó đã vi phạm. Thời gian này có thể được dời lại dựa trên sự yêu cầu 
của phụ huynh và sự đồng ý của nhà trường. Em học sinh và phụ huynh của em sẽ được thông báo 
về ngày, giờ và địa điểm của Điều Trần Cấp Độ Một ít nhất là ba ngày trưóc cuộc họp, để có đủ thời 
gian hợp lý cho em học sinh chuẩn bị cho Điều Trần Cấp Độ Một. 

Khi cần thiết để bảo đãm cho sự liên lạc, văn thơ sẽ được gởi trong ngôn ngữ nói của phụ huynh. 

Trước Điều Trần Cấp Độ Một, học sinh sẽ được gởi đến một thông báo bằng văn bàn bao gồm các 
điều sau: 

 Các cáo buộc và các biện pháp kỷ luật được đê nghị 

 Tên của tất cả các nhân chứng là người lớn và các lời khai chính thức của họ. 

 Quyền học sinh được goi một luật sư đại diện cho em. Học sinh phải thông báo cho nhà trường 
biết có luật sưngười đại diện tham dự để đại diện cho em hay không. 

 quyền học sinh được xem xét các chứng cứ của nhà trường và đặt câu hỏi với các nhân chứng. 

  

Trục Xuất 
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 Quyền học sinh được làm chứng, đưa ra các nhân chứng là người lớn của mình và chứng cứ. 
Đối với bất cứ học sinh nào dưói 18 tuổi muốn làm nhân chứng, phải có phép của cha mẹ. 

Cuộc Điều Trần Cấp Độ Một do hiệu trưởng chủ trì, ban giám hiệu sẽ đưa ra các nhân chứng và 
chứng cứ để hỗ trợ cho quyết định đuổi học theo đề nghị của nhà trường. Người đại diện cho em học 
sinh có thể đặt các câu hỏi với bất cứ nhân chứng lớn nào. Tiếp theo sự trình bày của nhà trường, em 
học sinh có thể đưa ra các nhân chứng và chứng cứ của mình. Nhà trường có thể đặt các câu hỏi với 
các nhân chứng của học sinh. Hiệu trưởng có thể hỏi các câu hỏi đễ làm rõ thêm vấn đề. Trong trường 
hợp hiệu trưởng không thể chủ trì được Điều Trần Cấp Độ Một, một viên chức hành chánh trung 
ương sẽ có thể đãm nhiệm. 

Cuộc Điều Trần Cấp Độ Một là không nghỉ thức. Các quy định về chứng cứ thì không áp dụng cho 
trường hợp này. Chứng cứ qua việc nghe nói cũng có thể được chấp nhận; hiệu trưởng hoặc trợ lý 
của họ có thể cân nhắc mức độ đáng tin cậy của chứng cứ nghe nói ấy. Không có quyền buộc nhân 
chứng tham dự cuộc Điều Trần Cấp Độ Một này. Các văn bản hoặc tài liệu có thể được sử dụng dựa 
theo Đạo Luật về Thông Tin Công Khai của Tiểu Bang Texas. Cuộc họp sẽ được ghi âm. Theo đề 
nghị, một bản sao cuốn băng ghi âm sẽ được cung cấp cho em học sinh miễn phí. 
Hiệu trưởng sẽ đưa ra quyết định chỉ dựa trên thông tin được cung cấp từ cuộc họp đó. Quyết định 
này sẽ được thông báo đến em học sinh và phụ huynh của em trong vòng ba ngày học. 
Trục xuất sẽ được thi hành trong thời gian khiếu nại. 

Trong khi chờ đợi quyết định việc bị đuổi học của buổi Điều Trần Cấp Độ Một , học sinh có thể đặt 
trong sự đình chỉ học ngoài khỏi trường và nhận các bài tập về làm để có điểm số cho các môn học. 
Học sinh sẽ không đưọc phép xuất hiện tại bất cứ nơi nào thuộc phạm vi của Nha Học Chánh 
Arlington (AISD) hoặc tham gia vào bất cứ sinh hoạt nào được nhà trường bảo trợ trong hay ngoài 
phạm vi trường học. Nếu quyết định đưa ra là em học sinh đó không vi phạm nội quy theo như cáo 
buộc thì hồ sơ về vụ vi phạm nêu trên của em học sinh sẽ bị hủy bỏ. 

Cấp Độ Hai: Phụ huynh của em có thể yêu cầu Điều Trần Cấp Độ Hai để khiếu nại quyết định đuổi 
của hiệu trưởng đến Ban Kháng Án Hành Chánh. Một yêu cầu như thế sẽ được gởi đến Phó Giám 
Thị của Văn Phòng Hành Chánh tại 690 E. Lamar Blvd. Arlington, TX 76011. trong vòng ba ngày 
học kể từ lúc nhận được quyết định của hiệu trưởng. Trong vòng năm ngày học kể từ khi nhận được 
yêu cầu xin xét lại quyết định, một cuộc Điều Trần Cấp Độ Hai sẽ được thu xếp và tổ chức với Ban 
Kháng Án Hành Chánh. Ban này gồm có hai viên chức thuộc cơ quan hành chánh trung ương không 
được biết trưóc trường hợp xin được xét lại. Quyết định của họ là độc lập với sự trọn quyền đảo ngược 
quyết định đuổi hoặc sửa đổi sự xếp đặt của Hiệu Trưởng. Các qui tắc tố tụng tại Điều Trần Cấp Độ 
Một cũng sẽ áp dụng cho Điều Trần Cấp Độ Hai. Quyết định của Ban sẽ được truyền đạt đến học 
sinh và phụ huynh trong vòng ba ngày học sau buổi Điều Trần Cấp Độ Hai. 

Cấp Độ Ba: Phụ Huynh có thể khiếu nại một quyết định bất lợi của Hội Đồng Kháng Án Hành Chánh 
đến Ban Uỷ Nhiệm. Trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được quyết định của Hội Đồng, phụ huynh 
có thể yêu cầu có một buổi Điều Trần Ban Cấp Độ Ba trước khi gặp Ban Ủy Nhiệm. Yêu cầu này 
được gởi đến Tổng Giám Thị tại địa chỉ 690 E. Lamar Blvd. Arlington, TX 76011. 

Trước khi có buổi Điều Trần Ban Cấp Độ Ba, phụ huynh sẽ điều trần DAEP với Tổng Giám Thị để 
thảo luận về tình hình. Sau cuộc họp, nếu một buổi Điều Trần Ban Cấp Độ Ba vẫn còn yêu cầu, trong 
năm ngày Tổng Giám Thị sẽ gởi một thông báo gồm có giờ, địa điểm và ngày của buổi Điều Trần 
Ban Cấp Độ Ba trong đó sẽ có. 

Tại buổi Điều Trần Ban Cấp Độ Ba, không một bằng chứng mới nào được trình bày. Một bản ghi 
chép của cuộc Điều Trần Cấp Độ Hai trước Hội Đồng Kháng Án Hành Chánh sẽ được trình bày đến 
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Ban Ủy Nhiệm trước ngày Điều Trần Ban Cấp Độ Ba. Một bản sao của bản ghi chép này cũng được 
gởi đến phụ huynh của. Trong cuộc Điều Trần Ban Cấp Độ Ba, phụ huynh và khu học mỗi bên sẽ có 
cơ hội phát biểu trong vòng mười phút trưóc hội đồng. Hội đồng sẽ căn cứ quyết định của mình dựa 
trên các chứng cứ có trong hồ sơ và các lời khai của mọi nhân vật. 

Đây là một cuộc Điều Trần Ban Cấp Độ Ba với Ban kín trừ khi phụ huynh của em học sinh Yêu cầu 
cuộc họp được tổ chức công khai. Hội Đồng có thể ấn định hoặc là duy trì việc trục xuất, cho phép 
học sinh trở lại trong AISD, hoặc có một quyết định khác phù hợp. 

Một kháng cáo đối với quyết định của Hội Đồng để chống lại việc bị đưổi học sẽ chỉ được giải quyết 
nơi Tòa Án địa phương thuộc Tiểu Bang. 
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CÁC HƯỚNG DẪN 
TÌNH NGUYỆN VIÊN 
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Các Hướng Dẫn Tình Nguyện Viên AISD Liên Quan Tới Học Sinh 

Tiến trình nộp đơn xin làm tình nguyện viên phục vụ chương trình AISD được đặt trong một mục tiêu nhằm đáp 
ứng môi trường an ninh nhất cho tất cả đội ngũ gồm các học sinh, nhân viên, và những người tình nguyện của 
chúng ta. Tất cả đơn xin của những người tình nguyện đêu giải quyết qua Cơ Quan của Phụ Huynh và Tham Gia 
Cộng Đồng. Đặc quyền của hoạt động tình nguyện được theo dõi chặt chẽ trong suốt cả niên học. 

Tất cả các đương đơn xin làm việc tình nguyện của chương trình AISD phải chấp nhận trải qua một cuộc kiễm 
tra về hồ sơ phạm tội hàng năm. Các thông tin cần biết liên quan đến giới tính, chủng tộc, ngày sinh, được 
quy định bởi Bộ An Sinh An Toàn của Tiểu Bang Texas đối với các đơn xin và được giữ kín đáo chặt chẽ. 

Tất cả các học sinh tình nguyện phục vụ ở một cơ sở AISD ngoài cơ sở mà họ đang theo học đêu phải làm đơn 
xin học sinh tình nguyện phục vụ. Tuy nhiên, nếu bạn đang làm tình nguyện viên trong bất kỳ chương trình giáo 
dục đặc biệt nào tại khu học xá mà bạn đi học, bạn phải có đơn xin. Các học sinh không được điên đơn xin trên 
mạng điện toán. Các học sinh nộp đơn xin là người tình nguyện phải nhận được sự cho phép của phụ huynh hoặc 
người bảo hộ của em. Phụ huynh/người bảo hộ và em học sinh cả hai phải đồng ký tên vào đơn xin tình 
nguyện của học sinh. Mỗi niên học chỉ duy nhất một đơn xin được cho phép. Học sinh phải cho biết khu trường 
các em đang theo học trong đơn xin. 

Nhà trường chỉ có thể sữ dụng những người tình nguyện có trong danh sách hiện hành, những người tình nguyện 
"được chấp thuận" ở trường đó. Các học sinh tình nguyện sẽ được đặt trong danh sách "được chấp 
thuận"một khi mà hồ sơ quá khứ phạm tội của bản thân đã được kiễm tra rõ ràng qua Bộ An Toàn Công 
Cộng Tiểu Bang Texas. Với tất cả các bước trong tiến trình này, học kỹ mùa th u có thể sẽ mất đến bốn tuần để 
nhận kết quả xác minh lý lịch. 

Nếu bộ an sinh an toàn của Tiểu Bang Texas gởi lại một hồ sơ minh bạch quá khứ phạm tội, dù chỉ đơn thuân là 
một vi phạm nhỏ về giao thông, thì ứng viên đó cũng sẽ không được chấp thuận cho đến khi nào ứng viên đó 
cung cấp một bằng chứng chính thức cho thấy rằng hồ sơ đó đã được, hoặc cho đến khi việc khiếu nại hồ sơ đó 
được giải quyết hoàn tất. Học sinh hoặc phụ huynh/người giám hô có thể liên lạc Giám Đốc của Phụ Huynhvà 
Tham Gia Cộng Đồng về các thông tin của thủ tục khiếu nại. Tất cả các thông tin nhận được là thuộc về cá 
nhân và được giữ kín đáo. 

Xin lưu ý, các hồ sơ của Bộ An Toàn Công Cộng Tiểu Bang Texas không phải luôn luôn cập nhật đối với hiện 
tại. Đây là cơ hội để làm sáng tỏ các hồ sơ mà cho là không còn tôn tại. Nha học chánh có nhận được các hồ sơ 
hình sự của trẻ vị thành niên. Tiểu sử hình sự của một người có thể bắt đầu từ năm 10 tuổi. 

Bất cứ thắc mắc nào liên quan đến việc xin nộp đơn là tình nguyện viên nên đến Cơ Quan của Phụ Huynh và 
Tham Gia Cộng Đồng tại 682-867-7715 
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GIÁO DỤC CẢM XÚC VÀ XÃ HỘI 
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Giáo Dục Cảm Xúc và Xã Hội 
Bộ Giáo Dục Cảm Xúc và Xã Hội (S.E.L) cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho chương khởi xướng Giáo Dục Cảm 
Xúc và Xã Hội. Ban này trực tiếp hỗ trợ các trường học và các trung tâm bộ của khu học chánh để bảo đảm rằng 
tất cả các học sinh đang tham gia và tham dự trong chương trình khởi xướng S.E.L được thực hiện trung thực. 
Khu Học Chánh Arlington (AISD) có một cách tiếp cận tích hợp và có chủ ý để thực hiện Giáo Dục Cảm Xúc và 
Xã Hội. Khu học chánh đã nhận chương trình CASEL (Hợp Tác Giáo Dục Cảm Xúc và Xã Hội) xác định các 
năng lực tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức xã hội, kỹ năng liên hệ và ra quyết định có trách nhiệm là các kỹ 
năng cảm xúc và xã hội cần thiết được dạy một cách có chủ ý cho tất cả các học sinh. Học tập cảm xúc và xã hội 
được tích hợp vào thực tiễn hàng ngày và hướng dẫn trong lớp học, bao gồm Chu Kỳ Học Tập Tích Cực và hỗ 
trợ hệ thống nhiều tầng (MTSS) cũng như Hỗ Trợ và Can Thiệp Hành Vi Tích Cực (PBIS). Khu Học Chánh khai 
triển S.E.L. cũng bao gồm tích hợp các hỗ trợ cảm xúc và xã hội vào các dịch vụ hiện có (thí dụ như, Dịch Vụ 
Hướng Dẫn và Tư Vấn, PBIS, Dịch Vụ Tiếp Cận Học Sinh, v.v..) 

Định Nghĩa - Giáo dục cảm xúc và xã hội là một quá trình mà trong đó trẻ em và người lớn học tập và ứng dụng 
một cách hiệu quả các kiến thức, thái độ và kỹ năng cần thiết để hiểu và quản lý cảm xúc của mình, đặt ra những 
mục tiêu tích cực, thấu cảm và chia sẻ với người khác, hình thành và duy trì các mối liên hệ tích cực, đưa ra 
những quyết định có trách nhiệm. - CASEL 

Hướng Dẫn và Tư Vấn và S.E.L. 
Là những người lãnh đạo và ủng hộ cho tất cả các học sinh, cố vấn viên của trường cộng tác với gia đình và cộng 
đồng trong một nỗ lực để trao quyền cho học sinh trở thành người lớn có trách nhiệm và năng suất. Cố vấn viên 
nhà trường trực tiếp cung cấp giảng dạy trong lớp học cho tất cả trình độ lớp cho mỗi trong năm S.E.L khả năng 
(tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức xã hội, kỹ năng liên hệ và ra quyết định có trách nhiệm) trong suốt niên học. 
Các cố vấn trường học cũng tổ chức các buổi tư vấn cá nhân và nhóm có mục tiêu trực tiếp dẫn đến sự phát triển 
của học sinh trong tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức xã hội, kỹ năng liên hệ và ra quyết định có trách nhiệm. 

PBIS và S.E.L. 
Bộ Hỗ Trợ và Can Thiệp Hành Vi Tích Cực (PBIS) hỗ trợ nhà trường khai triển các hệ thống ảnh hưởng trực tiếp 
đến văn hóa học đường và môi trường học tập cho học sinh. Bộ này sẽ huấn luyện các đội PBIS của nhà trường 
trong việc thực hiện PBIS hiệu quả trong các thực tiễn và chiến lược, và nó cung cấp đào tạo liên tục để tăng hiệu 
quả của nhân viên trong việc xây dựng một trường học tích cực cho các học sinh. Nhà trường PBIS khai triễn 
trực tiếp hỗ trợ học tập của S.E.L trong khả năng tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức xã hội, kỹ năng liên hệ và 
ra quyết định có trách nhiệm thông qua việc sử dụng kỹ thuật matrices, trong đó xác định rõ ràng kỳ vọng của 
học sinh trong lớp học và trong các khu vực chung. PBIS hỗ trợ sử dụng cộng đồng và thực hành phục hồi cũng 
làm tăng thêm kỹ năng tự quản lý, trong khi đóng góp để gia tang tự nhận thức, nhận thức xã hội, kỹ năng liên 
hệ. 

Dịch Vụ Tiếp Cận Học Sinh và S.E.L. 
Bộ Dịch Vụ Tiếp Cận Học Sinh tìm cách để cung cấp hỗ trợ cho các học sinh và gia đình bằng cách giúp đở để 
giảm đi những cản trở cho việc tiếp tục giáo dục. Bộ S.O.S trực tiếp hỗ trợ các học sinh phát triển trong khả năng 
S.E.L qua nhiều cách phục vụ hỗ trợ học sinh. Bộ S.O.S. phục vụ học sinh thường xuyên di động, những người 
vô gia cư hoặc đang được thay thế chăm sóc (như tạm chăm sóc), những học sinh đang mang thai và/ hoặc làm 
cha me và các nhóm sinh viên có nguy cơ khác. Chương trình Mang Thai, Giáo Dục và Nuôi Dạy Con Cái (P.E.P) 
cung cấp hỗ trợ giáo dục và các tài nguyên khác cho học sinh mang thai và nuôi dạy con cái, đồng thời làm việc 
với họ những kỹ năng S.E.L. 

MTSS và S.E.L. 
Hệ Thống Đa Tầng Hỗ Trợ (MTSS) tiếp cận các can thiệp của học sinh được hỗ trợ bởi Bộ S.E.L. đặt biệt qua 
thực dụng PBIS và qua những dịch vụ của bộ. Giảng dạy trực tiếp của năm khả năng (tự nhận thức, tự quản lý, 
nhận thức xã hội, kỹ năng liên hệ và ra quyết định có trách nhiệm) được cung cấp bởi các giáo viên, các cố vấn 
viên, các chuyên viên can thiệp, các hướng dẫn viên cung cấp hỗ trợ Tầng 1 (nền tảng). Các buổi tư vấn nhóm và 
các can thiệp nhóm nhỏ khác như cấp hỗ trợ Tầng 2 (bổ sung). Tư vấn cá nhân, liên kết những tài nguyên, chương 
trình dìu dắt, và những phục vụ cá nhân khác hỗ trợ cung cấp Tầng 3 (sâu sắc mạnh mẽ). 
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Những Hỗ Trợ Cảm Xúc và Xã Hội 
Bộ S.E.L. đề cập về các nhu cầu xã hội và cảm xúc khác cho học sinh thông qua các dịch vụ tư vấn, người hỗ trợ 
tiếp cận học sinh, chuyên gia can thiệp thuốc, kết nối nguồn lực và hỗ trợ khủng hoảng trong học khu trong một 
cơ sở liên tục và khi cần thiết. Bộ cũng hợp tác với các bộ phận nội bộ và các thực thể bên ngoài để giải quyết 
các nhu cầu chủ động về mặt xã hội và cảm xúc cho các học sinh Arlington ISD. 
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HỖ TRỢ HỌC SINH 
HỌC TẬP KHÁC BIỆT 
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Dịch Vụ Giúp Đở Học Sinh Nào Có Những Học Tập Khác Biệt hoặc Cần Giáo Dục Đặt Biệt hoặc các Dịch 
Vụ Section 504 

Đối với những em thiếu kém về học tập hoặc hành vi trong lớp học giáo dục phổ thông, tất cả các khu học chánh 
phải xem xét học kèm thêm, bù đắp và các dịch vụ hỗ trợ khác dành cho tất cả học sinh, luôn cả Hệ Thống Đa 
Tầng Hỗ Trợ (MTSS). Thực hiện MTSS có khả năng có tác động tích cực đến tài năng đáp ứng nhu cầu của tất 
cả các học sinh đang gặp khó khăn. 

Nếu một học sinh gặp khó khăn học tập cha mẹ của em có thể liên lạc với người ghi danh dưói đây để tìm hiểu 
về hệ thống giới thiệu của giáo dục tổng quát và xét nghiệm cho các dịch vụ hỗ trợ. Hệ thống này liên kết phụ 
huynh tới nhiều dịch vụ trợ giúp khác nhau, trong đó bao gồm cả việc thực hiện giới thiệu thẩm định về giáo dục 
đặc biệt hoặc thẩm định cho Section 504 để ấn định nếu học sinh cần hỗ trợ đặt biệt, giúp cho phù hợp hoặc các 
phục vụ. Phụ huynh có thể yêu cầu được lượng định cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt vào bất kỳ lúc nào. 

Điều Kiện Giáo Dục Đặc Biệt, Các yêu Cầu, Báo Cáo, và Các Tài Nguyên. 

Điều Kiện - Những Cá Nhân với Đạo Luật Khuyết Tật, và cũng được biết là IDEA, là luật liên bang cung cấp 
cho những học sinh có khuyết tật có quyền nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt và trợ giúp trong trường. Học sinh 
đủ điều kiện để được đánh giá giáo dục đặc biệt nếu có lý do để nghi ngờ là học sinh bị khuyết tật và vì khuyết 
tật đó nên học sinh cần được nhận giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. 

Ai có thể yêu cầu một sự ước lượng? 

 Các Phụ Huynh hoặc Những Người Giám Hộ: Một phụ huynh hoặc người giám hộ có quyền yêu cầu một 
sự ước lượng giáo dục đặc biệt bất kỳ lúc nào. Tốt nhất là sự yêu cầu bằng văn bản đến hiệu trưởng trường 
của quý vị hoặc người giám đốc giáo dục đặc biệt của khu học. 

 Trường Học: Nếu nhà trường biết hoặc có lý do nghi ngờ học sinh đó có khuyết tật và cần dịch vụ giáo 
dục đặc biệt, trường học phải giới thiệu học sinh được ước lượng giáo dục đặc biệt. Để biết thêm thông 
tin về thời gian ước lượng có thể kiểm được tại:  
https://childfindtx.tea.texas.gov/documents/Initial%20Eval/Network%201%20Initial%20Referral%20Ti
meline%20FINALl.pdf 

Báo cáo - Bộ Giáo Dục Texas (TEA) thay đổi cách báo cáo ghi danh giáo dục đặc biệt trong các hệ thống nhà 
trường. TEA không còn bao gồm một mục tiêu cho hệ thống của trường học tổng cộng số những học sinh trong 
giáo dục đặc biệt là một phần được theo dõi của tiểu bang. 

 Sự đại diên cho giáo dục đặc biệt, TEA chỉ báo cáo về việc đại diện quá mức trong phạm vi nhất định 
chủng tộc, dân tộc và các thể loại khuyết tật, như đã được yêu cầu theo luật liên bang. Hệ thống trường 
học không thể sử dụng dữ liệu báo cáo để trì hoãn, từ chối hoặc cản trở giới thiệu ước lượng cho dịch vụ 
giáo dục đặc biệt. 

Những Tài Nguyên 

 TEA đã tạo thông tin cụ thể cho các gia đình. Những tài nguyên này có thể truy cập qua kết nối này:  
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/parent-resources-for-students-in-
special-education 

 Những người trong gia đình có thể gọi hoặc đăng nhập để tìm mhững câu trả lời cho cạu hỏi của họ cũng 
như những thông tin tài liệu về giáo dục đặc biệt. 
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 pEdTex.org 
 1.855.773.3839 

Giới Thiệu Giáo Dục Đặt Biệt: 
Nếu một phụ huynh làm đơn yêu cầu đến giám đốc hoặc nhân viên hành chánh của dịch vụ giáo dục đặt biệt của 
khu học cho sự khởi đầu xét nghiệm cho dịch vụ giáo dục đặt biệt, nhà trường phải, không hơn 15 ngày học sau 
ngày nhà trường nhận được đơn yêu cầu. Vào thời gian đó, khu học hoặc trường tư phải gởi văn thơ thông báo 
trước đến phụ huynh về đề nghị ước lượng hay từ chối ước lượng người học sinh, kèm theo một bản Thông Báo 
về Các Biện Pháp Bảo Vệ Thủ Tục. AISD bằng lòng thực hiện ước lượng học sinh, nhà trường cũng phải cho phụ 
huynh cơ hội cho phép ước lượng học sinh bằng văn bản. 

Một yêu cầu cho cuộc ước lượng giáo dục đặc biệt có thể thực hiện qua lời nói và không cần qua văn bản. Tuy 
nhiên, LEA không bắt buộc phải trả lời trong thời hạn 15 ngày đối với yêu cầu bằng lời nói. Tốt nhất là phụ huynh 
nên gửi yêu cầu đánh giá bằng văn bản cho hiệu trưởng của trường hoặc Giám Đốc Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt. 
AISD phải tuân theo tất cả các yêu cầu về thủ tục và thông báo trước bằng văn bản của liên bang cũng như các 
yêu cầu về xác định, định vị và ước lượng trẻ em nào mà nghi ngờ có khuyết tật và cần có giáo dục đặc biệt. 

Nếu khu học quyết định thực hiện ước lượng học sinh, họ phải hoàn tất khởi đầu ước lượng và bài báo cáo kết 
quả không quá 45 ngày học từ ngày nhà trường nhận được. Tuy nhiên, nếu học sinh vắng mặt ở trường trong thời 
gian ước lượng trong ba ngày học trở lên, thì thời gian thẩm định phải được kéo dài thêm số ngày học tương ứng 
với số ngày học mà học sinh vắng mặt 

Có một điều ngoại lệ cho thời gian 45 ngày. Nếu nhà trường nhận được thơ của phụ huynh cho phép ước lượng 
ban đầu tối thiểu 35 nhưng dưới 45 ngày học trước ngày giảng dạy cuối cùng trong niên học, nhà trường phải 
hoàn tất văn bản bào cáo và cung cấp một bản báo cáo đến phụ huynh trước ngày 30 tháng Sáu của năm đó. Tuy 
nhiên, nếu học sinh vắng mặt ở trường ba ngày hoặc hơn trong thời gian ước lượng, ngày đến hạn 30 tháng Sáu 
sẽ không còn áp dụng nữa. Thay thế, thời gian chung 45 ngày cộng với việc gia hạn thời gian vắng mặt ba ngày 
trở lên sẽ được áp dụng. 

Khi hoàn thành, nhà trường phải trao cho phụ huynh một bản báo cáo ước lượng miễn phí. 

Thông tin thêm về giáo dục đặc biệt có sẵn từ khu học một tài liệu kèm chung với tựa đề Bản Hướng Dẩn đến 
Tiếp Nhận, Duyệt Xét và Bải Bỏ. 

Liên Lạc Cá Nhân Giới Thiệu Giáo Dục Đặc Biệt: 
Người được ủy quyền để liên lạc về các lựa cho học sinh gặp khó khăn trong học tập hoặc giới thiệu ước lượng 
giáo dục đặc biệt là: 

Liên Lạc Cá Nhân: Brandy Pustejovsky, tạm thời - Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt/Section 504 /Chứng khó đọc 
tại 682-867-0800 hoặc bpustejo@aisd.net. 

 

Giới thiệu Section 504: 
Khu học có sẳn tiêu chuẩn và thủ tục ước lượng và đặt chổ của học sinh trong chương trình Section 504 của khu 
học. Khu học đã có áp dụng hệ thống bảo vệ thủ tục gồm có thông cáo, cơ hội cho phụ huynh hoặc người giám 
hộ xem xét những hồ sơ thích đáng, một cuộc điều trần không thiên vị với một cơ hội 
để phụ huynh hoặc người giám hộ tham gia và được luật sư đại diện, và xem xét thủ tục. 

Cá Nhân Liên Lạc Giới Thiệu Section 504: 
Người được ủy quyền để liên lạc về các lựa cho học sinh gặp khó khán trong học tập hoặc giới thiệu ước lượng 
cho dịch vụ Section 504 là: 

Liên Lạc Cá Nhân: Amy Cunningham, Điều Phối Viên cho Section 504 và 
Chứng khó đọc tại 682-867-7465 hoặc or acunnin1@aisd.net. 
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Tài Liệu Thêm: 
Những trang mạng dưới đây cung cấp tài liệu cho những ai tìm kiểm thông tin và các tài liệu đặt biệt đến những 
học sinh có khuyết tật và gia đình của họ: 

• Legal Framework for the Child-Centered Special Education Process 
• Partners Resource Network 
• Special Education Information Center 
• Texas Project First 

 

CÁC HOAT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

Mỗi em học sinh phải có giấy phép có chữ ký của phụ huynh tại văn phòng trước khi em đó tham 
gia vào bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào. Giấy phép này phải được ký hàng năm. Tham gia hoạt 
động ngọai khóa là một đặc ân và không phải là đặc quyền. 

 
Huấn luyện viên và bảo trợ có thể loại một học sinh ra khỏi những sinh hoạt ngoại khóa với sự 
chấp thuận của hiệu trưởng trường nếu học sinh đã vi phạm trong Nhóm II - IV và đưa đến kết 
quả biện phàp chỉnh sửa kỹ luật (xem trang 31 -38 để có danh sách của những hành vi xấu và định 
nghĩa và phạm vi biện phàp chỉnh sửa 
 
Học sinh có thể bị loại khỏi các hoạt động UIL nếu bị phát hiện là có ý định, cố ý hoặc liều lĩnh 
gây thương tích thân thể cho người làm trọng tài, giám khảo hoặc viên chức khác của một hoạt 
động ngoại khóa để trả đũa hoặc do hành động của người đó nhằm thực hiện các nhiệm vụ của 
một trọng tài, giám khảo hoặc viên quan chức khác của hoạt động ngoại khóa. 

 

Một khi học sinh bị luật pháp báo cáo là có liên can đến hành vi phạm pháp, học sinh đó sẽ mất 
các đặc quyền tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Kỷ Luật Học Sinh [xem Chính Sách Hội 
Đồng FO (Điạ Phương)] http://pol.tasb.org/Policy/Code/1098?filter=FO 

 Các Hoạt Động Ngoại Khóa 

Bất cứ học sinh nào thuộc trong Nha Học Chánh Arlington (AISD) thông qua các hình thức như 
là tham gia vào các hoạt động ngoại khóa hay là thành viên hoặc là người tham dự vào bất kỳ các 
câu lạc bộ hay tổ chức nào dưới sự bảo trợ của AISD sẽ bị treo tư cách thành viên hay đình hoản 
mọi hình thức tham gia nếu người học sinh đó bị AISD phát hiện thấy đã phạm vào trong các vi 
phạm có liên quan đến rượu, các dược chất nguy hiểm, cần sa, và/hoặc các chất kích thích, các 
hóa chất dể cháy, gây nổ nguy hiểm, lạm dụng keo, bình xịt sơn để làm bậy và các chất vi phạm 
vào bản Nội Quy Học Sinh, bất chấp hành vi đó có xảy ra trên phần đất thuộc nhà trường, hoặc 
các sự kiện có liên quan hoặc được nhà trường bảo trợ hay không và bất chấp hành vi đó có xảy 
ra trong năm học hay vào thời điểm nghì hè hay không. Ở ngoài ký túc xá, các vi phạm không liên 
quan đến nhà trường dù xảy ra vào bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hình thức biện phàp chỉnh sửa như 
trên. Các biện phàp chỉnh sửa này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động ngoại khóa và sự tham 
gia vào tất cả mọi hoạt động của tổ chức hay câu lạc bộ đó bất chấp các hoạt động hay sự tham 
gia đó có diễn ra vào năm học hay không. Thời hạn đình hoãn tư cách thành viên hoặc sự tham 
gia sẽ được thực hiện hết thời gian còn lại của năm học hoặc mùa nghì lễ cuối năm kế tiếp theo 
đó. 

  

Giấy Phép 
Hoạt Động 
Ngoại Khóa 

Bị Đuổi Khỏi 
Các Hoạt 
Động Ngoại 
Khóa 
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 Lựa chọn tư vấn 

Người học sinh có thể khôi phục lại được địa vị hợp lệ của họ đối với các hoạt động ngoại khóa 
bằng cách thực hiện các lựa chọn tư vấn. Nhà trường sẽ tham gia vào duy nhất một thỏa thuận tư 
vấn đối với mọi cấp do tổ chức trường học (v.v., có nghĩa là, cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung 
học phổ thông). 

Các biện phàp chỉnh sửa này được đưa vào áp dụng, có thể áp dụng thêm các biện phàp chỉnh sửa 
thích hợp khác, do nhà trường liên quan đến các vi phạm đối với Bản Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh, 
kể cả việc bị buộc phải chuyển sang chương trình giáo dục cải huấn DAEP hoặc bị đuổi học. 

Các loại bằng chứng có thể được xem xét để xác định xem một học sinh có thể mất các 
đặc quyền ngoại khóa bao gồm nhưng không giới hạn đến: 

 Điểm của học sinh hoặc các yêu cầu tương tự để tham gia các hoạt động ngọai khóa; 

 Học sinh thừa nhận hành vi sai trái; 

 Bằng chứng do cơ quan thi hành luật pháp đưa ra, gồm có nhận giấy phạt chính thức, bị bắt 
giữ, hay bị tạm giữ bởi bất kỳ cơ quan thi hành pháp luật nào, và; 

 Lời khai của các nhân chứng cho thấy hành vi sai trái bằng chứng cớ vượt trội hơn. 

Biện pháp này sẽ không ảnh hưởng học sinh nào có thể cùng với những học sinh vi phạm trừ khi hành 
vi học sinh đó có thể trợ giúp, đưa đến, hoặc kết quả vi phạm của quy luật. 

  

Tiến Trình Áp 
Dụng Các Biện 
Pháp Kỷ Luật 
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QUYỀN CHON LƯA TƯ VẮN RƯƠU /MA TÚY 

Chiếu theo nội quy hiện hành (FO Local) http://pol.tasb.org/Policy/Code/1098?filter=FO, một học sinh vi phạm 
nội quy của Nha Học Chánh Arlington liên quan đến rượu và thuốc lá họ sẽ không được tham gia các hoạt động 
ngoại khoá của trường dù là trong niên học hay mùa nghì cuối năm tiếp theo đó. 

Người học sinh có thể tham gia trở lại các hoat động ngoại khoá của trường thông qua việc đáp 
ứng được các yêu cầu sau đây: 

 Người học sinh và phụ huynh phải gặp gở nhân viên tư vấn học đường và chuyên viên về các học sinh vi 
phạm để ký một thoả thuận gồm các điều khoản tối thiểu như sau : 

 Một thời hạn tối thiểu là sáu tuân để hưóng dần học sinh đó suy nghỉ lại các vi phạm đã phạm và 
ăn năn 

 Tổ chức các buổi gặp gở định kỳ hằng tuân giữa chuyên viên về học sinh vi phạm với người học 
sinh đó 

 Có sự phối hợp giữa phụ huynh và người chuyên viên đó, nếu có thể 

 Người học sinh đó phải đáp ứng về mặt chuyên cần, học tập, và các chuẩn mực về hạnh kiểm như 
đã được thoả thuận ở cuộc họp đã nêu trên, và 

 Có một mục tiêu rõ ràng để hưóng tới việc thay đổi hạnh kiểm ngày càng tốt hơn. 

 Cuối thời hạn sáu tuân, chuyên viên sẽ thông báo cho quản trị viên và phụ huynh/người giám hộ về tiến 
độ với hợp đồng/thỏa thuận.  

 Chuyên viên về học sinh vi phạm, nhân viên tư vấn, và Ban Giám Hiệu sẽ quyết định xem người học sinh 
đó có thể trở lại tham gia vào các hoạt động ngoại khóa được hay không dựa trên tiến trình đánh giá lại 
thông tin thu nhận được về sự tiến bộ của em vào cuộc họp đả được tổ chức vào cuối sáu tuần. 

 Tất cả học sinh đã có những vi phạm nội quy liên quan đến các vấn đề về 
rượu và ma túy trong ký túc xá buộc phải chịu các hình phạt kỷ luật trong 
vòng sáu tuần nêu ở đoạn 1 trên. 

 Tất cả học sinh đã có những vi phạm nội quy liên quan đến các vấn đề về 
rượu và ma tuy ở ngoài ký túc xá đều nhận được đề nghị phải chịu các hình 
phạt kỷ luật trên ngay cả nếu như họ không có tham gia vào bất cứ hoạt 
động ngoại khoá nào. 

 Tái phạm lần thứ nhì sẽ đưa đến kềt quả sẽ bị loại ra các hoạt động ngoại khoá cho hết niên học hay mùa, 
bất cứ cái nào đến sau. 
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SỰ CHUYÊN CÀN 
Hơn 95.5% số học sinh thuộc Nha Học Chánh Arlington đi học đều đặn, do vậy mà những học 
sinh này đã được những thành tích tốt trong học tập, tham gia tích cực vào các hoạt động của 
trường, nhận được các kỷ năng cần thiết để có thể gặt hái được thành công sau khi tốt nghỉệp ra 
trường. 

Rất mong đức tính đúng giờ và tự rèn luyện bản thân đều có ở hầu hết các học sinh và các vị đang 
chịu trách nhiệm đối với các học sinh của chúng ta. Hãy để tâm đến lịch học tập của con em quý 
vị và hãy thường xuyên kiễm tra với nhà trường nếu như qúy vị còn quan tâm đến sự chuyên cần 
và sự đúng giờ của con em quý vị. 

Học sinh thuộc các lớp mầm non tới lớp 8 phẳi tuân thủ 90% nội quy chuyên cần. Các lớp này 
không thuộc loại lớp sử dụng thời khóa biểu phân bổ; tuy nhiên việc dự lớp đến 90% thời biểu cho 
mỗi lớp hoặc mỗi môn học là một quy định bắt buộc. Chín buổi vắng mặt hay nhiều hơn dành cho 
mỗi học kỹ, đã vượt qua quy định về mặt chuyên cần dành cho các lớp này. Và nếu như một học 
sinh không hội đủ 90% quy định chuyên cần này sẽ có thể bị ở lại lớp và việc xét duyệt lên cấp 
lớp trên kế tiếp có thể sẽ bị ảnh hưởng xấu khi xét duyệt. 

Những học sinh thuộc thời khoá biểu phân bổ vắng mặt năm buổi hoặc hơn trong một học kỹ có 
thể không được nhận tín chỉ cho khóa học đó. Bởi vì các lớp học sử dụng thời khóa biểu phân bổ, 
học vào các ngày thay đổi, mỗi lớp có hầu như 40 lần ngày thay đổi trong mỗi học kỹ. Vì vậy, 
vắng mặt năm buổi hoặc hơn vượt qua 90% quy định về đi học. Dầu vậy, những học sinh nghĩ học 
quá nhiều sẽ bị buộc phải tiếp tục học lại các lớp này và phải chịu trách nhiệm về mọi biện pháp 
xử lý. 

Sắc Lệnh Giáo dục tiểu bang Texas Khoản 25.085(a) và (b) quy định rằng một trẻ em 6 tuổi hoặc 
lớn hơn, hoặc nếu ít tuổi hơn mà đã ghi tên theo học lớp một trưóc kia, và chưa được 19 tuổi sẽ 
phải theo học mỗi ngày trường học mở cửa trong suốt thời gian có các lớp học được giảng dậy. 
Vào học ở các lớp sơ cấp mẫu_giáo hoặc mẫu giáo việc tham dự vào các buổi học sẽ ít hơn quy 
định 90% chuyên cần dành cho các học sinh thuộc các cấp lớp khác. 

Học sinh được dự kiến sẽ hỗ trợ quá trình học tập bằng cách tham dự tất cả các lớp học đều đặn 
và đúng giờ. Mỗi trường sẽ phát triển và xuất bản chính sách chậm trễ của chính mình. 

 Học kỹ đầu có 81 ngày 

 Học kỹ thứ hai có 93 ngày 

Nếu như bất cứ phụ huynh nào có con em thuộc lứa tuổi đi học 12 tuổi hoặc lớn hơn mà không 
đưa con em mình đến trường như luật định, thì một lời cảnh báo sẽ được nhà trường hoặc/và một 
viên chức lo về vấn đề đi học của học sinh gởi đến cho phụ huynh yêu cầu rằng, phải cho con em 
mình đến trường ngay lập tức. Và nếu sau lời cảnh báo đó phụ huynh vẫn tiếp tục không cho con 
em mình đến trường như luật định thì xem như đứa trẻ đó tự nguyện vắng mặt không có lý do, và 
như thê thì chính phụ huynh đứa trẻ đó đã vi phạm pháp luật Luật Gia Đình §65.002-.003, Luật 
Giáo Dục §25.093. 
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Phụ huynh và/hoặc đứa trẻ sẽ bị án lệnh nếu đứa trẻ không đi học mà không có lý do trong vòng 
10 ngày hoặc hơn, hoặc một phần của những ngày đó, mà không có lý do trong khoản thời gian 6 
tháng trong cùng niên học hoặc không đi học. Luật về Giáo Dục §25.094951(a) 

Viên chức theo dõi việc chuyên cần của học sinh có thể tống đạt đến tòa án hò sơ về việc nghì học 
không lý do của học sinh một khi sự việc nêu trên xaủy ra. Nếu học sinh đó vẫn còn vắng mặt 
không lý do sẽ bị phạt một khoản tiên từ $100 đến $500 một ngày. Và các hậu quả xấu khác dành 
cho sự vi phạm này có thể bị: 

 Đình chỉ bằng lái xe hoặc giấy phép lái xe của học sinh, hoặc nếu học sinh không có bằng lái xe hoặc giấy 
phép lái xe, từ chối cấp bằng lái xe, hoặc giấy phép lái xe trong một giai đoạn 180 ngày hoặc cho tới ngày 
cuối của niên học mà lệnh đã ghi, tùy theo thời gian nào dài lơn. Bộ Luật Gia Đình §54.042. 

 Yêu cầu học sinh hoàn tất các chương trình giáo dục nhất định, hoàn tất GED, hoặc làm dịch vụ cộng 
đồng. Bộ Luật Gia Đình §65.103 

 Phụ huynh hoặc một người lớn khác tìm thấy có đóng góp vào sự trốn học của đứa trẻ có thể được yêu 
cầu phải tham dự các lớp học, trả tiền cho các lớp học cho học sinh, và/hoặc làm lên đến 50 giờ dịch vụ 
cộng đồng. Bộ Luật Gia Đình §65.105. 

Một phụ huynh hoặc người giám hộ phải cung cấp sự đồ bằng lời nói hoặc bằng văn bản cho văn 
phòng tham dự trước khi con em của họ được chấp thuận để được rời trường trong ngày học. Thơ 
cho phép sẽ được xác nhận. 

Phụ huynh có trách nhiệm phải gọi nhà trường mỗi ngày học sinh nghỉ học, trước 10 giờ sáng, để 
giải thích tại sao con em mình phải nghì học. Mục đích phải báo cho nhà trường là để phát huy việc cả 
nhà trường lẫn gia đình học sinh đêu theo dõi được từng em một. Tất cả các vụ nghỉ học nếu không 
được thông báo rõ rệt trong vòng 24 tiếng. Khi học sinh đi học trở lại, Phụ huynh/giám hộ có trách 
nhiệm phải gọi nhà trường trước 10 giờ sang để cho biết lý do về sự vắng mặt. Nếu học sinh có hẹn về 
sức khỏe, văn thơ phải được gởi đến văn phòng đảm trách về chuyên cần. Phụ huynh hoặc giám hộ được 
khuyến khích gởi văn thơ đến ngày đầu học sinh trở lại trường. 

Vi phạm vắng mặt hay đi trễ một ngày không phép sẽ chịu biện pháp chỉnh sửa. Bất kỳ sự vắng 
mặt hay đi trễ nào, bất kể số lượng sẽ được cân nhắc và giải quyết dựa trên bản chất của sự việc, 
chứ không phải là ý muốn chủ quan của ai đó thuộc Ban Giám Hiệu. 

Giáo viên các lớp chiếm phần lớn trong hội đồng này. Hội Đòng sẽ đánh giá từng trường hợp mà 
trong đó việc chuyên cần của học sinh rơi xuống dưới mức chỉ tiêu là 90% các buổi đi Chuyên 
học. Người học sinh đó, phụ huynh của em, người giám hộ theo pháp luật sẽ phải làm đơn xin cứu 
xét về trường hợp vắng mặt của em để nộp cho Hội Đòng quyết định. Hội Đòng có thể quyết định 
công nhận việc học hết lớp của em nếu xét thấy việc vắng mặt hay đi trễ trên có lý do chính đáng 
chiếu theo quy định đã được thông qua bởi ban giám hiệu nhằm để tạo các phương thức giúp người 
học sinh đó hoàn thành xong các môn học hoặc lấy lại kết quả công nhận học hết lớp của mình vì 
các nguyên nhân vắng mặt [Quy định của Hội Đòng FCE (Local)]. 
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1098?fìlter=FEC 
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Ủy ban có thể áp đặt bất cứ những điều kiện dưới đây để được nhận những đơn vị điểm đã 
bị mất vì nghỉ học quá độ: 

 Hoàn tất thêm những bài học do sự đặt để của hội ủy ban hoặc giáo viên. 

 Tham dự những buổi học kèm như trong thời khóa biểu 

 Tham dự những lớp học trong ngày thứ bẩy. 

 Duy trì sự có mặt thông thường trong suốt kỳ học còn lại. 

 Dự thi để được hưởng đơn vị điểm. 

Trong tất cả trường hợp, học sinh cần phải đạt được điểm đậu để nhận được đơn vị điểm 

Học sinh nghì học không có giấy xin phép có thể không nhận được tín chỉ học tập trong suốt thời 
gian vắng mặt không phép. 

Học sinh từ lớp 7-12 không đi học đây đủ theo qui chế chuyên cần có thể không được nhận tín chỉ 
của học kỳ. Học sinh tiểu học có thể nhận điểm không cho tất cả các khoá học trong suốt thời gian 
sáu tuân của học kỳ mà đã vi phạm 90% nội qui. Tiếp tục vi phạm sự chuyên cần có thể có hình 
phạt kỷ luật cao hơn. Tiếp tục vắng mặt không phép sẽ bị Hội Đòng Xét Duyệt Thi Đua toàn 
trường khiển trách. 

Một học sinh vắng mặt có phép sẽ được trường tạo cho thời gian để hoàn tất những bài vỡ đã thiếu 
trong thời gian vắng. Đó là trách nhiệm của học sinh đối với việc đảm bảo bài vỏ đây đủ do 
trường hợp vắng mặt ngoài ý muốn. Không hoàn tất các bài vỡ dược giao trong thời gian cho 
phép sẽ nhận điểm không đối với các bài vỡ đó. Nha Học Chánh (AISD) quy định khoảng thời 
gian hợp lý là một ngày đối với một ngày vắng mặt có phép. 

Phụ huynh nếu ai không biết có loại bài vỡ Yêu cầu này có thể bị từ chối đặc ân này bỏi ban giám 
hiệu hay người được ủy quyền. 

Học sinh nên hoàn tất một số bài vỡ khi trỏ lại trường và hoàn thành một cách đây đủ tất cả những 
bài ỏ cần thu xếp trong thời gian cho phép. Phụ huynh và học sinh nên biết rằng nếu số bài vỡ gỏi 
về nhà không được hoàn thành, đặc ân này có thể được ban giám hiệu hay cấp tương đương hủy. 

Học sinh nào có những bài tập được trường phân công dựa chủ yếu vào thời khóa biểu. Chẳng hạn như 
những bài tập ngắn, những kế hoạch, v.v., thì nên chuẩn bị sẫn bài vỡ cho dúng ngày cho dù vắng mặt có 
phép. Phạm lỗi học tập (giaũm nieâm) có thể qui cho trường hợp nộp bài không đúng ngày hẹn. 
Phụ huynh nên hiểu rằng những loại bài làm nào đó không thể giao về nhà bỏi vì học sinh cần sự giảng 
dạy của giáo viên. 

 Tuân theo những ngày nghì tôn giáo, kể cả du lịch, khi vắng mặt như thế học sinh bị buộc phải 
làm bài dầy dủ. _Cha mẹ/ người bảo hộ hoặc người có quyền kiễm soát học sinh cần liên lạc với 
trường theo đúng qui định về việc tới lớp của khu học chánh. 

  

Áp Đặt các Điều Kiện 
để Được Thưởng Đơn 
Vị Điểm 

Vắng Mặt 
Không Phép - 
Điễm 

Phạm Lổi 
Trong Kỳ 
Học 

Bài Làm 
Bù lại 

Từ Chối 
Không Cấp 
Đặt Quyền 

Những 
Trường Hợp 
Giãm Nhẹ 



84 

Điều khoản về trường hợp giảm nhẹ áp dụng cho cả những ngày nghì riêng của mỗi tôn giáo. 
Điều khoản này không áp dụng đối với thời gian tình tâm, hội họp, những hoạt động thanh niên, 
v.v.., trừ khi những hoạt động đó do tôn giáo của học sinh đó Yêu cầu. 

 Tạm nghì vì lý do có hẹn cho sức khỏe, nếu học sinh quay trở lại trường đúng cùng ngày với giấy 
chứng nhân của văn phòng bác sỹ. 
GHI CHÚ: Học Khu AISD yêu cầu phụ huynh cố gắng lấy hẹn cho con em mình đi khám bác sĩ 
vào trưóc hay sau giờ học thường lệ; nếu không được như vậy, học sinh phải cố lấy hẹn làm sao 
cho giờ phải vắng mặt trong buổi học là tối thiểu. Văn phòng phụ trách công việc chuyên cần sẽ 
nhân giấy phép trở lại lớp. Điều này bao gồm việc vắng mặt tạm thời của một học sinh được chẩn 
đoán mắc rối loạn phổ’ tự kỷ. Học sinh phải bắt đầu vào lớp hoặc phải trở lại lớp cùng ngày sau 
giờ hẹn với một bác sĩ chăm sóc sức khoẻ để được dịch vụ thường được công nhận với người bị 
n chứng rối loạn phổ’ tự kỷ Bộ Luật Giáo Dục Texas § 25.087(b-3) 

 Những ngày nghì bệnh hợp pháp. Nghĩ quá nhiều ngày hay nghĩ bệnh hơn ba ngày liên tiếp yêu 
cầu phải có giấy xác nhân của bác sĩ. 

 Nghì vào những ngày hoạt động thuộc quyền bảo trợ của trường. 

 Gia đình có chuyện khẩn cấp nghiêm trọng. 

 Tang chế trong gia đình. 

 Tham dự vào phiên tòa tố tụng hay cuộc điều tra về trẻ em bị hành hung/lơ là phù hợp với §37.056 
của Nội qui giáo dục của Texas (liên quan đến những học sinh liên hệ với tòa án). 

 Thiên tai, lụt lội, các điều kiện thời tiết khắc nghỉệt, khan hiếm xăng dầu hay hậu quả tai ương 
khác gân trường. 

 Những ngày đi thăm trường cao đẳng (giới hạn hai ngày đối với học sinh năm cuối cấp). Nghì 
thêm để thăm trường cao đẳng có thể được hiệu trưởng chấp nhận đối với học sinh cuối cấp có 
giấy giới thiệu của nhân viên tư vấn học đường. Hiệu trưởng có thể chấp nhận những ngày thăm 
viếng trường cao học đối với học sinh năm thứ hai. Những học sinh có giấy giới thiệu của nhân 
viên tư vấn học đường. Những trường hợp vắng mặt như thế sẽ được xem là vắng mặt trong hoạt 
động ngoại khóa và tùy thuộc vào cùng giới hạn thích hợp như những vắng mặt trên. 

 Những ngày vắng mặt vì trốn học như được qui định trong Nội Qui Gia Đình Texas ở §53.01 
(liên quan đến hành vi phạm pháp, hành vi được chỉ rõ cần cho cấp tối cao). Yêu cầu phải gọi 
điện thoại cho cảnh sát để tìm kiểm học sinh trốn học. 

 Các bà mẹ ở lứa tuổi vị thành niên vắng mặt vì lý do phải chăm sóc đứa con của họ. 

 Những trường hợp bất thường khác phải được hiệu trưởng hay cấp laõnh đạo cao hơn chấp nhận. 

Việc nghỉ vì lý do đi du lịch hay công việc riêng tư thì không được tiểu bang công nhận là 
một lý do xin phép nghỉ có thể chấp nhận được và sẽ bị coi như là nghỉ không phép. Vì vây 
những ngày nghă này chỉ nên lên kế hoạch vào những ngày trường nghỉ học để không làm gián 
đoạn việc học của học sinh hoặc dần đến việc bị mất tín chi học tập. 

 
  

Các Kỳ Nghỉ 
Mát/Công 
Việc 
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Để được trợ giúp, xin liên lạc: 

 Arlington High School Network 682-867-1924 

 Bowie High School Network 682-867-1916 

 Lamar High School Network 682-867-1923 

 Martin High School Network 682-867-1918 

 Sam Houston High School Network 682-867-1913 

 Juan Seguin High School Network 682-867-1917 

  

Số Điện 
Thoại của 
Các Viên 
Chức Phụ 
Trách Vấn 
Đ'ê Chuyên 
Cần 
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Ước Lượng Đe Dọa 

Tiểu Bamg Texas chỉ thị rằng ước lượng đe doạ phải được thi hành khi học sinh biểu lộ “gây tai hại, đe dọa, hoặc 
có hành vi hung bạo” mà bao gồm đe dọa tự hại, bắt nạt, bắt nạt trên mạng, đánh nhau, sử dụng hoặc có vũ khí, 
tấn công tình dục, quấy rối tình dục, bạo lực hẹn hò, theo dõi, hoặc tấn công của một học sinh. 

 Phần 37.115 của bản dự luật Thượng Nghị Viện 11 chỉ thị rằng mỗi trường học [TEC 37.115(a)(1)] 

 Một Đe Dọa là sự biểu lộ của ý định để làm hại một người hoặc cho chính họ mà có thể nói lên, viết ra, 
cử chỉ, hoặc truyền đạt trong những hình thức khác như bằng tin nhắn hoặc thư điện. Sự đe dọa có thể 
rõ ràng hoặc ngụ ý và hướng vào mục tiêu đã định hoặc truyền đạt qua người thứ ba 

 Khu học tận dụng ước lượng mối đe dọa để ấn định khả năng của một cá nhạn trong việc tham gia vào 
các hành vi bạo lực nghiêm trọng, bao gồm các trường hợp mà hành vi đề xuất mối quan tâm (mang vũ 
khí/đánh nhau/các hành động hăm dọa) nhưng chưa có rõ rệt hoặc ngụ ý đe dọa. 

 Các ước lượng sự đe dọa được đội ước lượng đe dọa thi hành tại nhà trường mà học sinh đã ghi 
danh. 

 Sau khi hoàn thành sự ước lượng, đội này ấn định những sự can thiệp thích hợp và những đáp 
ứng để bảo đảm học sinh thành cọng dựa theo căn bản dử liệu mà đã thu thập và phân tích. 

 Những can thiệp và đáp ứng có thể liên hệ hoặc hướng dẫn tùy theo hành vi biểu lộ và nhu cầu 
ấn định. 

 Những học sinh với sự ước lượng cũng có thể bị giao kỷ luật trong trrường hợp đã có vi phạm 
của Nội Quy Hanh Kiểm Học Sinh. 

 Đáp ứng kỷ kuật là dưới thẩm quyền của hành chánh viên nhà trường và không vì hậu quả của 
sự ước lượng đe doạ. 

 

 

CÁC TRƯỞNG HOP CHUYỂN TRƯỜNG VÌ LÝ DO AN TOÀN 

Học sinh hoặc phụ huynh có thể xin Giám Đốc Học Khu hoặc người được ủy quyền chuyển sang theohọc tại một 
trường công lập an toàn trong Khu Học Chánh. Khu Học Chánh sẽ cho phép học sinh chuyển trường nếu học 
sinh đó: 

 Đi học tại một khu học xá được Cơ Quan Giáo Dục Tiểu Bang Texas (Texas Education Agency - 
TEA) xác định là thường xuyên có tình trạng nguy hiểm, 

 Là nạn nhân của một vụ phạm tội bạo lực trong khi có mặt tại trường hoặc trong khu vực của trường 
nơi học sinh đó theo học (theo định nghĩa của Qui Định FDE của AISD (Cấp địa phương), hoặc 

 Bị hiếp dâm hoặc bị hãm hiếp, bất kể xảy ra trong hay ngoài khu vực trường. Cha mẹ/người giám hộ 
có thể yêu cầu chuyển học sinh là nạn nhân hoặc học sinh là người hành hung chuyển sang khu học 
xá khác. [Xem FDE (Pháp luật) http://pol.tasb.org/Policy/Code/1098?filter=FDE. 
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Chuyển Đổi Những Học Sinh đã là những nạn nhân hoặc có tham dự trong sự áp bức - để có thêm tài liệu, 
xem chính sách của Hôi Đồng FFI và Quy Luât Giáo Dục Texas đoạn 25.0342. 
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1098?filter=FFI 

Trên sự yêu cầu của phụ huynh hoặc người khác có thẩm quyền thay mặt đại diện_cho học sinh là nạn nhân của 
sự áp bức, hội đồng quản trị của khu học chánh hoặc cá nhân được hội đồng chỉ định sẽ di chuyển nạn nhân đến: 

 Một lớp học khác trong nhà trường mà nạn nhân đã được ấn định lúc sự áp bức xảy ra; hoặc 

 Một trường học khác trong khu học ngoài nhà trường mà học sinh đã được ấn định lúc sự áp bức xảy 
ra. 

Hội đồng quản trị của khu học chánh có thể di chuyển học sinh tham dự trong sự áp bức đến: 

 Một lớp học khác trong nhà trường mà nạn nhân đã được ấn định lúc sự áp bức xảy ra; hoặc 

 Một trường học khác trong khu học ngoài nhà trường mà học sinh đã được ấn định lúc sự áp bức xảy 
ra, trong sự cố vấn với phụ huynh hoặc người khác có thẩm quyền thay mặt đại diện_cho học sinh là 
nạn nhân của sự áp bức, đoạn Đạo Luật Giáo Dục 37.004 (liên quan đến những học sinh tàn tật đang 
được nhận trong giáo dục đặc biệt) 
được áp dụng trong sự di chuyển dưới đoạn này. 

Hội đồng quản trị hoặc cá nhân được hội đồng chỉ định sẽ kiểm lại học sinh đã là một nạn nhân bị áp bức trước 
khi di chuyển học sinh dưới đoạn này. Hội đồng quản trị hoặc cá nhân được hội đồng chỉ định sẽ cân nhắc về thái 
độ quá khứ khi nhận định một sự áp bức. Sự ấn định bởi Hội đồng quản trị hoặc cá nhân được hội đồng chỉ 
định là quyết định cuối cùng và không thể khiếu nại. 

Học sinh hoặc phụ huynh có thể yêu cầu Tổng Giám Thị hoặc cá nhân được hội đồng chỉ định 
để có thể di chuyển cho một trong những lý do trên nội trong 30 ngày lịch sau khi được thông báo về sự việc xảy 
ra. Khu học sẽ hưởng ứng sự yêu cầu di chuyển nội trong 10 ngày học. 

Không có một trường học nào của AISDđược Cơ Quan Giáo Dục Texas (TEA) nhận là trường học nguy hiểm 
dai dẳng.  
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NHỮNG THÔNG CÁO 
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NHỮNG THÔNG CÁO 

§ Thông Báo Về Việc Tìm Trẻ: Chiếu theo Tiêu Đề 504 của Đạo Luật Phục Họi của 1973, Khu Học có trách
nhiệm nhận diện, giới thiệu, ưóc lượng và nếu đủ tiêu chuẩn, cung cấp miển phí một chương trình giáo dục công
thích đáng miển phí cho những học sinh tàn tật. Để được thêm tài liệu về quyền lợi của những phụ huynh của
những trẻ đủ điều kiện, hoặc cho những giãi đáp cho bất cứ câu hỏi gì quý vị có về sự xác định, ưóc lượng và đặc
để trong chương trình Tiêu Đề 504, xin liên lạc với nhân viên Điêu Phối Khu Học Tiêu Đề 504 tại 682-867-7495
hoặc 682-867-7373, hoặc gởi thơ bưu điện tại 1141 W. Pioneer Parkway, Arlington, TX 76013. Xin cũng xem
Chính Sách của Ban FB Local AISD để biết thêm chi tiết lien quan đến Những Thủ Tục Khiếu Nại củaTiết Đề
504. Chính Sách này và tất cả chính sách khác của Ban có thể xem tại mỗi nhà trường hoặc trên mạng tại
www.aisd.net/board (bấm vào Board Policy).

Asbestos: (Khoáng Chất) - Thông báo hằng năm về Khoáng Chất: Cuốn sổ của Ban Quản Lý Kế Hoạch 
AISD chứa đựng về tất cả nhũng tài liệu thích đáng, luôn cả về sự kiễm tra và theo dõi trong chu kỳ được cất giũ 
trong văn phòng hành chánh của mỗi khu học. 

Tuyên Bố về Sự Bảo Mật: Chiếu theo Đạo Luật về Sự Riêng Tư và Các quyền Giáo Dục của Gia Đình (FERPA), 
AISD hạn chế việc xem hồ sơ kín đáo của học sinh theo qui định của luật pháp. Các thông tin danh mục về học 
sinh sẽ được tiết lộ mà không cần sự đồng ý của phụ huynh, trừ khi phụ huynh gửi thư Yêu cầu hạn chế tiết lộ 
thông tin danh mục. Hằng năm, khu học chánh gửi về nhà cho phụ huynh một tờ mẫu điên mà phụ huynh có thể 
sử dụng để cho biết lựa chọn của mình. 

Các Trường Hợp Tiết Lộ Dựa Trên Ngoại Lệ về Thông Tin Danh Mục: 
FERPA cho phép trường tiết lộ thông tin danh mục từ các hồ sơ học tập với các cơ quan pháp lý vị thành niên và 
những nơi khác yêu cầu cung cấp thông tin này. 

Thông tin danh mục bao gồm tên học sinh, địa chi và số điện thoại, địa chỉ thơ điện, hình ảnh, ngày và nơi sanh, 
những ngày có một, trình độ lớp, tình trạng tuyển sinh, tham gia trong những sinh hoạt được công nhận chính 
thức và thể thao, cần và chiều cao của thành viên trong đội thể thao, bảng danh dự và cái giải thưởng nhận được 
và cơ quan hoặc tổ chức giáo dục tham dự gần đây nhất. 

Những phụ huynh không muốn cho tiết lộ thông tin danh mục của con mình phải gởi thư thông báo cho trường. 

Tan Trường vào Gìờ Án Trưa: Giải tán khỏi nhà trường dựa theo sự phân loại của mỗi nhà trrường. Để được 
phân loại cho lớp tới, học sinh phải đạt được những đơn vị điểm vào đầu niên khóa học như sau: 

Lớp 9 0 đơn vị điểm ăn trưa trong nhà trường 
Lớp 10 6 đơn vị điểm ăn trưa trong nhà trường 
Lớp 11 12 đơn vị điểm ăn trưa trong hoặc ngoài nhà trường 
Lớp 12 18 đơn vị điểm ăn trưa trong hoặc ngoài nhà trường 

Lễ Tốt Nghỉệp: Việc tham gia lễ tốt nghỉệp là không bắt buộc và theo quyết định của quản trị viên. Những học 
sinh cuối cấp có hạnh kiểm mà hiệu trưởng thấy rằng sẽ gây trở ngại cho lễ tốt nghỉệp sẽ bị loại ra khỏi lễ tốt 
nghỉệp ngay và/hoặc bị tưóc bằng tốt nghỉệp tùy thuộc vào quyết định trong cuộc họp phụ huynh. 
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Học sinh sẽ phải ngồi tại chỗ trong toàn bộ thời gian tham gia, trừ khi được yêu cầu đứng lên. Không được sở 
hữu hoặc sử dụng các vật dụng phá rối sau đây tại các buổi tập dượt cho lễ tốt nghỉệp, trong đó bao gồm nhưng 
không giới hạn tới: 

 Còi hơi hoặc những vật tại tiếng ồn tương tự
 Banh, bất cứ dạng nào
 Còi
 Các bản hiệu
 Đồ chơi vỗ tay
 Đìa nén
 Các thiết bị điện tử
 Các đò vật có thể bơm hơi
 Tia sáng laser
 Nổi bong bóng

Học sinh nam phải mặc áo sơ mi có cà vạt, và học sinh nữ phải mặc váy, váy ngắn và áo sơ mi hoặc quần theo 
đúng nội qui về trang phục của AISD. Hiệu trưởng có quyền qui định các tiêu chuẩn về trang phục và hành vi cả 
trưóc và trong khi diễn ra buổi lễ tốt nghỉệp và sẽ áp dụng biện pháp xử lý khi cần thiết. 

Tuyên Bố về Không Phân Biệt Đối Xử: AISD không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tuổi, giới 
tính, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, hoặc tình trạng tàn tật trong các chương trình giáo dục, tuyển sinh/các quyết 
định tiếp nhận tham gia hoặc các hoạt động mà khu học chánh điều hành theo qui định của Tiêu Đề VI, Tiêu Đề 
IX, Tiêu Đề II và Mục 504. 

Thuốc Trừ Sâu Bọ: AISD dùng thuốc trừ sâu bọ trong những trường học để hạn chế những sâu bọ và cũng dùng 
trạm mồi cho nhũng loài gậm nhấm (xem trong Lập Pháp Số 72, Luật Trừ Sâu Bọ Texas, 1356-6). 

Thông báo về Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Tầng (MTSS): Để cung cấp nền giáo dục hữu hiệu nhất cho 
tất cả trẻ em, AISD tin rằng chúng ta phải bắt đầu bằng việc cung cấp một nền giáo dục hữu hiệu 
cho mỗi em. AISD áp dụng mô hình Hệ Thống Hỗ Trợ Đa Tầng (MTSS) để xác định các điểm mạnh 
về học tập, hành vi và xã hội-cảm xúc và nhu cầu để cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng 
cao và can thiệp sớm cho tất cả học sinh. Các cơ sở và phòng ban của ASID sử dụng phương pháp 
tiếp cận phối hợp ba tầng với nhiều cấp độ hỗ trợ được nhắm mục tiêu cho từng sinh viên cụ thể.  

Học Cấp Tốc: Vào mùa hè năm 2021, cơ quan lập pháp Texas đã thông qua Dự Luật Hạ Viện 
4545, chấm dứt Chương Trình Khởi Xướng Học Sinh Thành Công Texas (SSI). Trước đó, SSI đã 
yêu cầu học sinh phải đạt tiêu chuẩn là vượt qua các bài kiểm tra STAAR ở môn đọc và môn toán 
để được lên cấp lớp tiếp theo. Yêu cầu lên lớp của SSI nay đã được thay thế bằng Chương Trình 
Học Cấp tốc. 

Khi được xếp hạng thành tích là “Không Đạt Tiêu Chuẩn Cấp Lớp” trong bài thi STAAR hoặc EOC, 
học sinh phải dành 30 giờ học Chương Trình Học Cấp tốc cho lĩnh vực nội dung đó. Số giờ học 
Chương Trình Học Cấp tốc cần thiết dựa trên mỗi môn học được kiểm tra. Có nghĩa là nếu được 
xếp hạng thành tích là “Không Đạt Tiêu Chuẩn Cấp Lớp” trong nhiều hơn một bài thi STAAR hoặc 
EOC, học sinh sẽ phải dành 30 giờ học Chương Trình Học Cấp tốc cho mỗi bài thi. Chương Trình 
Học Cấp tốc được cung cấp ngoài thời gian học chính thông thường, có thể trước/sau giờ học hoặc 
trong thời gian can thiệp cụ thể. 
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Tuyên Bố về Hưởng -ng Để Can Thiệp (RtI): Để cung cấp sự giáo dục hữu hiệu nhất cho tất cả các em, Khu 
Học Chánh Arlington tin rằng chúng ta phải bắt đầu với sự cung cấp giáo dục hữu hiệu cho mỗi em. Khu Học 
Chánh Arlington sử dụng cách thức gọi là Hưởng Ứng Để Can Thiệp (RTI). Đó là một chương trình mẫu ba tầng 
lan rộng trong trường học và khu học để nhận diện và cung cấp sự giảng dạy có phẩm chất cao và để can thiệp 
sóm cho những học sinh bị thua xúc điểm trong trình độ lớp với những bạn chung lớp về môn đọc và môn toán. 
AISD sử dụng phương cách tiếp cân ba tầng với sự tương trợ của nhiêu trình độ khác nhau ngoài chương trình 
giảng dạy chánh. 

Sáng Kiến Học Sinh Thành Công (SSI): AISD tuân theo nhu cầu đòi hỏi lên lớp của Chương Trình Khởi Xướng 
Học Sinh Thành Công Texas (SSI), là để bảo đảm rằng mọi học sinh đều làm cho tiến độ học tập cần thiết để cho 
biét một sự hiểu biết đủ kiến thức và những kỹ năng giảng dạy và thử nghiệm ở mỗi cấp lớp.Điều thay đổi của 
SSI mời đòi hỏi các em học sinh lớp 5 và lớp 8 phải đậu bài thi tiêu chuẩn Ước Lượng Sẵn Sàng Học của Tiểu 
Bang (STARR) về môn đọc và môn toán trước khi được lên lớp trình độ trên. 

Những thắc mắc về SSI nên hỏi tại trường của quý vị. Quý vị cũng có thể liên lạc với Ban RTI tại 682-867-7465 
hoặc lên trang mạng của AISD (www.aisd.net/esp). Thêm nữa, Một cuốn sách nhỏ có bao gồm giải nghĩa về luật 
tiểu bang, ý kiến làm sao những gia đình có thể hổ trợ và những tài liệu có sẳn để có những thông tin them và 
cũng có trên mạng (http://tea.texas.gov/student.assessment/parents/) 

Chính Sách Súc Khỏe: AISD đã thi hành một chính sách về bảo vệ sức khỏe của học sinh nhằm tạo môi trường 
khuyến khích các hoạt động thể chất và ăn uống lành mạnh, đồng thời thể hiện thông điệp bảo vệ sức khÕe nhất 
quán qua các hoạt động khác của trường. Xin xem FFA chính sách của AISD (Local) 
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1098?filter=FFA để bảo đảm rằng học sinh đang tham gia các hoạt động thể chất ở 
mức tối thiểu theo yêu cầu. 
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CÁC ĐỊNH NGHĨA 
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Các Định Nghĩa 

Âm Mưu: Một thoả thuận được hình thành giữa hoặc cố gắng chủ tâm của hai hoặc nhiều người để thực hiện 
một hành vi phạm tội hoặc vi phạm Nội Quy Học Sinh. Âm mưu và những biện phàp chỉnh sửa của nó có thể tiếp 
tục ngay cả khi một trong những kẻ thực hiện rút khỏi hành động ban đâu. 

Ăn Cắp: Khi một người đã vi phạm trái luật về việc lấy món vật của người khác không có phép với ý định tước 
đoạt của chủ nhân. 

Àn Trộm: Xâm phạm vào nơi cư trú hay cao ốc với ý định ăn trộm. 

Ẩu Đả: Ấu đả như đã được định nghỉa như là học sinh đánh đấm lẫn nhau mà kết quả là gây thương tích cho thân 
thể và/hoặc. Đó cũng có thể là trường hợp một học sinh tấn công một cách chủ tâm một học sinh khác. Ban giám 
hiệu của mỗi trường có thể báo đến nhân viên thi hành luật pháp khi có một cuộc ấu đả hay tấn công. Một khi 
nhân viên thi hành luật pháp đã được ban giám hiệu báo thì nhân viên cảnh sát đó có nhiệm vụ bắt giữ hay không 
tùy theo nhân viên đó sẽ thi hành và nếuquyết định bắt giữ một hay nhiều học sinh hay cấp giấy phạt, mỗi giấy 
phạt có thể lên đến $500 cho mỗi h-c. sinh. 

 
Bạo Lực Tình Dục—Bạo lực tình dục là bất kỳ hành vi tình dục hoặc cố gắng thực hiện hành vi tình 
dục nào bằng bạo lực hoặc cưỡng chế, hành vi buôn bán người trái phép để phục vụ mại dâm hoặc 
hành vi tình dục nhắm vào một người, bất kể mối quan hệ với nạn nhân. 

 
Bấm gởi tin dâm dục (Sexting): Chụp, gửi hoặc chuyển tiếp tài liệu khiêu dâm, theo định hướng hoặc rõ ràng 
tình dục hay hình ảnh một phầnkhỏa thân của chính mình hoặc những người khác, hoặc gửi chuyển tiếp những 
lời khiêu dâm, tình dục theo định hướng hoặc tình dục rõ ràng. Trong một số trường hợp, hành vi đó đã được 
phân loại là bất hợp pháp, ví dụ: khiêu dâm trẻ em 

Băng Đảng Bất Hợp Pháp: Có ba người hoặc hơn cùng một dấu hiệu, hoặc mã hiệu hoặc có thể nhận cùng 
người lảnh đạo liên tục hoặc thường xuyên liên hệ trong những hành vi bất hợp pháp. 

Băng Đảng, Hội Kín, Hiệp Hội hoặc Hội Ái Hữu: Ba hay nhiều người có cùng một dấu hiệu hay biểu tượng 
giống nhau hoặc đồng một thủ lảnh, kẻ liên tục, đều đặn dính líu vào các vụ phạm pháp của nội qui học đường 
hoặc thường xuyên có sự liên hệ với những vi phạm bất hợp pháp trong Nội Quy Hạnh Kiểm của Học Sinh hoặc 
(2) một tổ chức gồm có nguyên trọn hoặc một số học sinh tìm kiểm, chiêu dụ để duy trì và tăng thêm hội viên 
dựa theo sự ghi danh của học sinh thay vì sự tự chọn được là hội viên tuỳ theo khả năng. Những Hiệp Hội Đoàn 
Giáo Dục liệt kê trong Mục 37.121 (d) của Bộ Luật Giáo Dục được chấp nhận trong định nghĩa. (Xin Xem, định 
nghĩa cũa Những Băng Đảng Bất Hợp Pháp). 

Bắt Nạt: Bắt nạt là khi một học sinh tham gia biểu lộ trong chữ viết hoặc qua lời nói, biểu lộ qua cách điện tử, 
hoặc qua tư cách hoạt xảy ra tại tài sản của trường học, tại những sinh hoạt bảo trợ hoặc liên quan đến trường 
học, hoặc trong xe hoạt động của khu học và Hội Đồng Quản Trị của khu học chánh hoặc cá nhân được chỉ thị 
ấn định tư cách: (1) có ảnh hưởng hoặc sẽ đem dến sự tổn thương cơ thể một học sinh, làm thiệt hại đến tài sản 
hoặc đặt một học sinh trong sự sợ hãi hợp lý gây nguy hại cho cơ thể của học sinh hoặc gây thiệt hai cho tài sản 
của học sinh: hoặc (2) có sự trầm trọng, dai dẳng hoặc tạo đủ hoạt hoặc đe dọa tạo ra một đe dọa, đe dọa hoặc 
môi trường lạm dụng cho học sinh. Hành vi này cho là bắt nạt nếu điều đó: (1) Lạm dụng một sự không cân bằng 
sức mạnh giữa thủ phạm học sinh làm hoạt áp bức và nạn nhân học sinh qua hình thức viết hay từ lời nói hoặc 
hành vi thể chất; và (2) Gây trở ngại với sự giáo dục của học sinh hoặc quấy rối quá đáng với sự hoạt động của 
trường học. Cũng xem, định nghĩa của Bắt Nạt Trên Mạng dưới đây. 
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Bắt Nạt Trên Mạng: Sử dụng mạng lưới, điện thoại di động hoặc những dụng cụ khác để tham gia bắt nạt hoặc 
đe doạ. Xem trang 93 

Bị Giam Giử Ngoài Giờ Học: Một cách kỷ luật đòi hỏi các học sinh tham dự trong thời gian ngoài giờ hoặc 
ngày thường xuyên của trường. 

Bôi Bát Chủng Tộc: Bôi bát chủng tộc là bất kỳ lời phát ngôn nào làm mất danh dự hay làm hạ phẫm gía bất cứ 
cội nguồn, sắc tộc, văn hóa, hay nguyên quán của ai. 

Buôn Lậu: Việc sở hữu tài sản không thích hợp với trường học, bị luật pháp hoặc nội qui ban giám hiệu nghiêm 
cấm. 

Các Chất Bị Kiểm Soát: Các loại thuốc thường bị hạn chế về tình trạng có sẫn; bất kỳ một trong số nhiều loại 
thuốc hoặc các chất khác bị kiểm soát chặt chẽ hoặc outlawed vì khả năng gây nghỉện hoặc lạm dụng. Các loại 
thuốc đó bao gồm những loại thuốc được coi là chất gây nghỉện, chất kích thích, thuốc chống trầm cảm, thuốc 
gây ảo giác, và cần sa. 

Cấm Túc: Phòng để Phạt thì ở trong phạm vi trường với ý định lấy đi thời gian riêng của học sinh được xem như 
là một biện pháp kỷ luật. 

Cấm Túc Trong Trường: Một lớp học đặc biệt có nhiệm vụ như một phòng cấm túc, nơi đó luôn luôn có giáo 
viên trực. Trong trường hợp này, học sinh vẫn nhận những bài vỡ/tài liệu trong mỗi khoá học đến nơi cấm túc, 
với chút ít cơ may hay không có cơ hội nào liên lạc với bạn. Một học sinh bị cấm túc tại trường sẽ không được 
phép tham gia vào chương trình ngoại khoá hay những hoạt động ngoài phạm vi nhà trường. 

Cha Mẹ/Người Giám Hộ: Có nghĩa là cha hoặc mẹ đẻ của một trẻ em; người giám hộ theo lệnh của toà của một 
trẻ đang ở tuổi vị thành niên; hoặc một người đã nhận trách nhiệm chăm sóc trẻ bằng văn bản dưói hình thức 
được khu học chánh chấp thuận. 

Chất Bị Cấm: Có nghĩa là bất kỳ chất nào khi được đưa vào cơ thể’ sẽ làm suy yếu hoặc có thể’ làm suy yếu khả 
năng cơ thể và tinh thần của một người; là chất được kê toa hoặc hợp pháp, mà nếu dung với lượng lớn hơn liêu 
yêu cầu hoặc là chat được kê toa cho một người khác hoặc mục đích khác. 

Chơi Đùa Ầm Ĩ: Tham gia vào các vụ chen lấn xô đẩy, đánh đấm, giành giựt lẫn nhau, v. v... 

Chuyển Khẩn Cấp: Hiệu trưởng hay một viên chức tương đương có thể ngay lập tức yêu cầu chuyển một học 
sinh vào chương trình giáo dục cải huấn nếu hiệu trưởng hay viên chức có thẫm quyền tương đương tin chắc rằng 
hành vi của học sinh vô kỷ luật, phá phách hay sĩ nhục đến độ có thể’ gây cản trở nghiêm trọng khả năng giảng 
dạy của thầy/cô và khả năng học tập của trò. Việc thuyên chuyển này có thể cấm học sinh theo đuổi hoặc tham 
gia các hoạt động liên quan hay thuộc quyền bảo trợ của trường. 

Chuyển Trường: Việc chuyển một học sinh vì liên tục quậy phá hay có hành động không hợp pháp thì học sinh 
đó sẽ được chuyển từ trường đang học đến trường khác trong cùng phạm vi của quận. Tất cả những trường hợp 
chuyển trường phải được chấp nhận bởi Điều Phối Viên Kỷ Luật củaVăn Phòng Hệ Thống Hỗ Trợ Tư Cách 
HọcSinh. Phương tiện di chuyển không được cung cấp.  
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Chương Trình Giáo Dục Thay Thế Khác (DAEP): Chương trình giám sát giáo dục học sinh đã vi phạm Nội 
Qui Học Sinh. Những khoá học bao gồm các môn: tiếng Anh, nghệ thuật, toán, khoa học, lịch sữ, tự kỷ luật. 
Không được đòi hỏi trường cung cấp những môn học khác trong khi học sinh bị chuyển đến chương trình giáo 
dục thay thế khác. 

Chương Trình Ngoại Khóa: Là bất cứ hoạt động học đường nào, kể cả việc tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ hoặc 
tổ chức nào không là phần bắt buộc của chương trình hay của khoá học. 

Cờ Bạc: Sự đánh cá hay cá cuộc như đã được định nghìa ở số 47.01 của bộ luât hình sự Texas, hay bất kỳ sự 
đồng ý nào khác giữa hai hay nhiều người mà số tiền hay đồ vật giá trị có thể được thắng hay thua. 

Cưóp: Đang gây thương tích hay sợ hãi vì thương tích hay cái chết sắp xãy ra trong khi ăn cắp hay can phạm vào 
việc ăn cắp. 

Danh Sách Mục Tiêu Tấn Công: Danh sách những người sẽ là mục tiêu để hại. 

Dùi Cui: Dụng cụ đặt biệt được chế biến, làm, hoặc nhập vào với mục đích gây thương tích trầm trọng hoặc tử 
vong bằng cách đập một người với dụng cụ gồm có cây gậy gọc, thanh sắt có đâu nhọn như đã xác định bởi Luật 
Hình Sự 46.01(1) 

Dưói Sự Ảnh Hưởng: Thiếu đi sự điều khiển của lý trí hoặc thể xác thường lệ. Sự tổn thất về tâm thần và thể 
xác rỏ ràng qua những tư cách lạ hoặc khác thường của một cá nhân với sự hiện diện của những triệu chứng vì 
dùng thuốc hay rượu hoặc qua sự thú nhận. Một học sinh "dưới sự ảnh hưởng" không cần phải say rượu đúng số 
lượng mói khởi động bị biện phàp chỉnh sửa 

Đe Dọa: Có ý định hay cảnh cáo ai đó mà lời cảnh cáo đó sẽ có thể gây ra nguy hại, điều xấu, sự thương tổn, hay 
thiệt hại. 

Đe Dọa Khủng Bố: Lời hăm dọa có tính cách hung bạo đến bất cứ người nào hoặc tài sản sở hửu với ý định: 
 Gây ra bất cứ phản ứng nào làm cho nhân viên nhà chức trách hoặc những cơ quan thiện nguyện phải 

đối phó cấp bách. 

 Làm bất cứ ai sợ hãi đến sự thương tích trầm trọng cho cơ thể ; 

 Gây trở ngại cho việc sử dụng một tòa nhà; phòng, nơi họp mặt, hoặc nơi công cộng; nơi làm việc; 
máy bay, xe cộ hoặc một phương tiện lưu thông nào khác; hoặc những nơi công cộng khác; 

 Phá hỏng phương tiện giao thông hoặc hệ thống điện nước công cộng, ga, hệ thống phát điện hoặc 
những dịch vụ cộng đồng. 

 Gây ra sự hoãn sợ bị thương tích trâm trọng cho cơ thể của cộng đồng hoặc một đám đông; hoặc 

 Làm ảnh hưởng đến hành vi hoặc những sinh hoạt của một chi nhánh hoặc cơ quan của chánh phủ 
liên bang, tiểu bang, hoặc những chi nhánh chính trị của tiểu bang (luôn cả khu học chánh). 

Đe Dọa Sử Dụng Súng: Nếu trong một cách có ý định để gây ra báo động hoặc thương tích cá nhân đến một 
người khác họặc hư hại tài sản trường học, người cố ý, đe dọa phô trương hoặc sử dụng một khẩu sung trong 
hoặc trên bất động sản, luôn cả bải đậu xe, nhà xe, hoặc những khu vực đậu xe khác, mà thuộc quyền sở hữu tư 
nhân hoặc trường công hoặc trên xe buýt và giữ lấy hoặc lấy được súng liền ngay hoặc đe dọa để phô trương hoặc 
sử dụng sung trong hoặc trên bất động sản, luôn cả bải đậu xe, nhà xe, hoặc những khu vực đậu xe khác, mà thuộc 
quyền sở hữu tư nhân hoặc trường công hoặc trên xe buýt.  
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Đi Chơi Thô Bạo: Sự cố ý lạm dụng cơ thể, tình dục, lời nói, hoặc sự cảm súc để hại, hăm dọa, khủng bố, hoặc 
điều khiển một người khác mà học sinh đã có tình cảm liên hệ, như đã định nghĩa bởi Mục 71.0021 của Bộ Luật 
Gia Đình. 

Điều Khoản 504: Làm suy yếu tinh thần hay thể xác, điều này hạn chế một hay hơn các hoạt động đời sống chính 
yếu một cách thực tế. 

Đồ Tiêm Chích Ma Túy: Được định nghĩa rất đầy đủ trong Bộ Luât Sức Khỏa và An Toàn §481.002 và bao 
gồm nhưng không giới hạn trong định nghĩa bất cứ những gì có thể dùng để sửa soạn những phương thức bất cứ 
thuốc bị giới hạn đưa vào cơ thể con người. 

Đơn Vị Chó: Chính Sách Ủy Ban FNF http://pol.tasb.org/Policy/Code/1098?filter=FNF cho phép nha học chánh 
sử dụng chó đánh hơn vi tìm ma túy, đo uống có cồn, thuốc dược phẩm, chất nổ và đạn dược trái phiếu. Nha học 
chánh sử dụng chó là để giảm thiểu việc mang các loại ma túy nguy hiểm, rượu, chất nổ và súng vào khu học xá. 

Ép Buộc Tình Dục: Đe dọa để phạm một số hành vi phạm pháp nhất định trừ khi nạn nhân đồng ý cung cấp cho 
diễn viên tài liệu thân mật trực quan, thực hiện hành vi tình dục, hoặc cung cấp tiền cho diễn viên. 

Gây Hỏa Hoạn là một tội gồm có sự cố ý đốt hoặc làm cho nỗ với ý định hủy hoại hoặc gây thiệt hại: 
Bất cứ rau cải, hang rào, hoặc cấu trúc trên đất; hoặc 
Bất cứ tòa nhà, nơi cư trú, hoặc xe cộ: 

a. Biết rằng cái đó là trong giới hạn khu vực của tỉnh hoặc thành phố, 
b. Biết rằng cái có sự bảo đảm cho sự thiệt hại hoặc phá hoại, 
c. Biết rằng cái đó là tài sản và lợi tức của người nào 
d. Biết rằng cái đó vẫn nẳm trong khu vực của người khác 
e. Biết rằng cái đó đã ở trong phạm vi tài sản của một ngườikhác, hoặc 
f Khi người bắt đầu đốt lửa không để ý xem lửa cháy hoặc sự nỗnày sẽ làm nguy hiểm tánh 

mạng một người nào hoặc sự an toàn tài sản của người khác. 

Gia Tăng Kỷ Luật: Nền tảng và những biện phàp chỉnh sửa của hệ thống kỷ luật được liệt kê trong các nhóm I, 
II, III, IV. Nhóm I bao gồm những hành vi vi phạm ít nguy hiễm, trong khi nhóm IV thì những hành vi vi phạm 
ở mức nghiêm trọng, với những biện phàp chỉnh sửa nghiêm túc. Dưới kỷ luật gia tăng, một học sinh đã nhiều 
lần vi phạm một mức độ thấp hơn các biện phàp chỉnh sửa trông mong mà không thay đổi hành vi không mong 
muốn của họ có thể tự động tiến tới một mức độ nghiêm trọng của hậu quả biện phàp chỉnh sửa 

Đình Chỉ Học Ngoài Trường (Giảng Dạy Tại Gia): Trong chương trình giáo dục không kiễm soát, học sinh 
được giao những bài tập phải hoàn thành ở nhà. Học sinh được phép vắng mặt trong lúc đình chỉ học ngoài 
trường. Mỗi đình chỉ không thể hơn ba ngày. Một học sinh có thể bị đình chỉ hơn một cho một học kỳ, tuy nhiên, 
kết hợp những ngày cấm túc vào việc đình chỉ học ngoài trường sẽ không quá sáu ngày trong một học kỳ ngoại 
trư được Tổng Giám Thị hoặc người được chỉ định chấp thuận. Bất cứ học sinh nào được đặt vào đình chỉ học 
ngoài trường sẽ không được phép đến bất cứ trường nào của AISD và cũng không được phép tham gia trong 
những sinh hoạt sau giờ học hoặc chương trình ngoại khóa cho những ngày được đặt trong đình chỉ học ngoài 
trường.  
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Các bài vỡ sẽ cung cấp cho học sinh thật sóm sau khi được đặt vào trong đình chỉ học ngoài trường. Sau khi bài 
làm đã hoàn tất phải nộp lên ngay ngày đầu học sinh trở lại lớp. Học sinh vào kỳ nghỉ ngắn hạn có thể không 
nhận bài tập cho đến khi quay lại lớp. Sẽ được chứng nhận đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Hành Vi Khiêu Dâm: Khi một học sinh chạm vào các bộ phận cơ thể riêng của mình. hoặc tham gia vào liên hệ 
tình dục với một người khác với mục đích thoả mãn tình dục. Sự vi phạm về hành vi khiêu dâm có thể gây hậu 
quả trong việc khai báo cho Cơ Quan Bảo Vệ Trẻ Em và/hoặc cơ quan pháp luật địa phương. 

Hành Vi Làm Thiệt Hại Đến Tánh Mạng: Khi một người thiếu thận trọng tham dự những hành vi đưa người 
khác vào trong sự nguy hiểm đến tánh mạng hoặc bi thương trầm trọng, cũng như biết và nổ sung về hướng của 
một người, nơi cư ngụ, tòa nhà, hoặc xe cộ. 

Hóa Chất Dễ Bay Hơi: Bất kỳ chất nào được sử dụng không đúng công dụng và có thể làm thay đổi tâm trạng 
của một người. 

Hội Họp: Đây là cách mà học sinh được báo cho biết hành động mà em phạm phải. Học sinh sẽ có được cho cơ 
hội để giải thích vụ việc xãy ra qua bản tường trình của em. 

Khôi Phục Ngôn Ngữ: Các câu hỏi và tuyên bố có ảnh hưởng được sử dụng để phát triển mối liên hệ giữa các 
cá nhân dẫn đến văn hóa lớp học an toàn, hợp tác. 

Khu Vực Không Có Vũ Khí: Như được định nghỉa trong Bộ luật Hình sự tiểu bang Texas §46.11. 

Khuyến Khích Một Học Sinh Tự Tử: Tham gia trong sự bắt nạt để khuyến khích một học sinh tự tử hoặc cố tự 
tử 

Kỹ Thuật Quản Lý Kỷ Luật: Bất kỳ hoạt nào tại trường đều được giáo viên hay hiệu trưởng xem xét với ý 
khuyến khích những hành vi được xem là đúng và/hoặc ngăn cản những hành vi sai trái như thế tốt hơn là chuyển 
đến chương trình giáo dục cải huấn thay thế khác hay bị đuổi học. Kỷ luật trên bao gồm nhưng không giới hạn: 
họp học sinh và giáo viên, cấm hoạt động ngoại khóa, tạm giam, cấm túc tại trường ba ngày hay ít hơn. 

Không có yêu cầu xử lý trưóc khi sử dụng biện pháp kỷ luật quản lý nào. 

Liên Tục Có Những Hành Vi Không Đúng Đắng: Vi phạm tổng quát hoặc liên tục tái phạm hành vi trong Nội 
Quy hai lần hoặc hơn 

Lời Nói Báng Bổ: Lời nói báng bổ là bất cứ lời nói trực tiếp nào nhằm vào người khác với ý định xúi dục gây 
mất hòa khí. Lời nói báng bổ có thể dẩn đến bị truy phạt bởi cảnh sát. 

Máy Dò Kim Loại: Hội đồng quản trị [FNF(LOCAL)] cho phép trường sử dụng máy dò tìm để kiễm tra vũ khí 
và hàng lậu khác. Việc sử dụng máy dò kim loại của trường là để giãm tối đa sự nguy hiễm của vũ khí trong 
khuôn viên trường và được xác định là một kỷ thuật tuyệt vời để giữ sự an toàn cho trường. Không một học sinh, 
một nhân viên, một vị khách nào phải gặp nguy hiễm với dao, súng, hay vũ khí nào khác được mang vào trường 
bởi một người nào khác. Máy dò kim loại được sử dụng theo cãm tính trên xe buýt, trong suốt thời gian học và 
đảm trách việc củng cố cho những hoạt động ngoại khóa. 
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Máy Nhắn Tin: Máy truyền thông phát ra dấu hiệu nghe được, nhìn được, gởi bản tin, hoặc là mời gọi, phân 
phát thông tin đến máy điều khiển. (TEC37.082) 

Ngày: Trừ phi có chú thích khác, ngày sẽ có nghĩa là những ngày đến trường. 

Ngày Học: Thời gian kể từ khi học sinh bước vào tòa nhà trường học cho buổi học đó cho tới khi có chuông báo 
ra về lần cuối cùng của ngày hôm đó. Đối với những học sinh tham gia các sự kiện liên quan tới trường ở bên 
ngoài khu học xá và/hoặc các hoạt động liên quan tới trường bắt đầu trước khi có hồi chuông báo giờ học đầu 
tiên của ngày hôm đó hoặc sau khi có hồi chuông báo hết giờ cuối cùng. Nhân viên trường giám sát hoạt động đó 
có thể tùy ý quyết định thời điểm bắt đầu và kết thúc ngày học. 

Những Vi Phạm của Title 5: Những điều gây nên thương tích cho một ai bao gồm sát nhân; bắt cóc, tấn công; 
tấn công tình dục, kềm giử bất hợp pháp; ép buộc, dụ dổ gia nhập băng đảng nếu gây ra thương tích trên cơ thể 
trẻ em; không đứng đắn với trẻ; gây tổn hại đến trẻ em, người cao niên, hoặc người tàn phế, bỏ rơi hoặc làm nguy 
hiểm đến trẻ em, hành vi tử vong; đe dọa khủng bố, tiếp giúp một người tự vận, hoặc phá hoại những sản phẩm 
tiêu thụ [Xem Quy Luật của Hôi Đong Quản Tri FOC (EXHIBIT)]. 
http://pol.tasb.org/Policy/Download/1098?filename=FOC(XHIBIT).pdf 

Nước Uống Sinh Lực: Một loại nước giải khác được tạo ra để giúp người uống làm tăng sinh lực bằng cách hoà 
chất caffeine , methyl xanthene, thuốc bổ B, hoá chất đường và/hoặc các thành phần thảo dược kỳ lạ. 
Ngoài ra, một thức uống sinh lực được dán nhãn với sinh lực “từ ngữ”, “làm tăng sinh lực” hoặc những câu tương 
tự. Không nghĩa rằng họ sẽ cung cấp thêm lượng đường và khoáng chất bị mất khỏi cơ thể trong thời gian hoạt 
động tập thể dục nhưng thật ra là một chất kích thích để tăng thêm cấp độ sinh lực của người dùng. 

Nước Uống Thể Thao: Loại nước không có hoá chất carbonate được biến chế làm đở khác nhanh hơn nước lạnh 
để bổ sung chất đường và khoáng chất bị mất của cơ thể trong khi hoạt động thể dục 

Phá Hoại: Một hành động có ý thức, hay đầy ác ý nhằm vào việc gây ra sự thiệt hại hay hủy hoại tài sản và/hoặc 
những hành động ẩu tả, vô ý tứ dần đến sự thiệt hại hay hủy hoại về mặt tài sản. 

Phá Hoại Bất Hợp Pháp: Một người vi phạm hành vi này nếu khộng có phép củ trường học hay khu họ chánh, 
ông/bà cô ý hoặc biết khi phá phách, làm thiệt hại, hũy diệt tài sản của trường học. 
 
Quấy Rối Giới Tính—Quấy rối giới tính bao gồm các hành vi gây hấn, đe dọa hoặc thù địch bằng lời 
nói, phi ngôn ngữ hoặc thể chất do tình dục hoặc định kiến về giới tính, ngay cả khi những hành vi 
đó không liên quan đến hành vi có tính chất tình dục.      

 
Quấy Rối Tình Dục: Tham gia nhiều lần trong sự lạm dụng tình dục không được chấp nhân, yêu cầu sở thích 
tình dục, hay dung ngôn ngữ tục tĩu, hoặc những lời nói khác, bằng hình ảnh hoặc thể chất khác nếu hành vi đó 
với học sinh hoặc nhân viên tạo ra một môi trường học đường hiếu học, hiếu chiến hoặc gây khó chịu.. 

Quấy rối tình dục có thể xuất phát từ một hành động có chủ ý hay không và có thể khôn khéo hay trơ trẻn. Có thể 
là lời nói hay hành động, và có thể xãy ra trong bất cứ bối cảnh nào. Những yếu tố của sự việc có thể quan trọng 
trong việc xác định đó là hành động đặc biệt hay chung qui là quấy rối tình dục. 

Quấy rối tình dục có thể bao hàm từ những dấu hiệu đến tấn công thể xác và kể cả nhưng không gió hạn: 
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Lời Nói 
 Sĩ nhục, chửi bới 
 Nói bóng gió về tình dục và những lời khêu gợi khác,khiêu khích hay nhạo báng làm mất uy tín 
 Hay đùa cợt về tình dục 
 Huýt sáo chọc ghẹo 

Các Hành Vi 
 Mìm cười thô bì 
 Các cử chỉ hay điệu bộ mang tính lăng nhục hoặc có ẩn ý xấu 
 Các tài liệu được viết hay được in ấn có tính xúc phạm 

Thể’ xác 
 Những đụng chạm về mặt thể xác không mong muốn và không cần thiết 
 Làm trở ngại hay cản trở sự di chuyển, hành vi này được hiểu như là một sự tấn tình dục 
 ấn công cơ thể 
 Thuốc lá điện tử: Dung dịch chất lỏng tiêu dùng hoặc chất khác được phun hoặc hóa hơi trong quá 

trình sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thiết bị tương tự khác 
 
Tội Phạm Do Thù Ghét—Tội phạm do thù ghét là hành vi bạo lực do sự không khoan dung và cố chấp, nhằm 
làm tổn thương và đe dọa người khác. "Hành vi phạm tội chống lại người hoặc tài sản được thúc đẩy toàn bộ 
hoặc một phần bởi thành kiến của người phạm tội đối với chủng tộc, tôn giáo, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, 
dân tộc, giới tính hoặc bản dạng giới 

 
Các ý kiến được đề xuất ở trên hoàn toàn không có ý nghìa riêng biệt chỉ gói gọn trong các hành vi được coi như 
là các ví dụ điển hình. 

Các hình phạt đối với một học sinh bị phát hiện có hành vi quấy rối tình dục có thể từ việc liên hệ với phụ huynh 
đến bị buộc phải chuyển sang chương trình giáo dục cải huấn tùy thuộc vào bản chất của hành vi không đúng đắn 
đó. 

Ràng Buộc Giảng Dạy Tại Gia: Phục vụ giảng dạy cho những học sinh nào đã ghi danh và cung cấp bài báo 
cáo của một bác sỹ có giấy phép hành nghề mà cho sự ấn định và diễn tả những lý do tại sao người học sinh ghi 
danh sẽ bị cấm cung tại gia cho 4 tuần hoặc hơn. Tình trạng sức khỏe sẽ làm cản trở học sinh tham ự trong những 
sinh hoạt của trường, giảng dạy trong lớp học hoặc làm việc bán thời gian (khi thích hợp) cho 4 tuần hoặc hơn vì 
những giới hạn sức khỏe trầm trọng. 
Rời Khỏi Trường Học: Sau khi đến trường, học sinh không được phép rời khỏi trường mà không có sự đồng ý 
của ban giám hiệu. Học sinh bắt buộc đi đến văn phòng và phụ huynh có thể được trường thông báo về ý Rời 
trường của học sinh. Rời trường trưóc hay trong thời gian đang học mà không được phép có thể đưa đến biện 
phàp chỉnh sửa. 

Sách Báo Khiêu Dâm: Được xem như là hình vẽ hay sự miêu tả về sinh hoạt giới tính. 

Sách Nhiễu: Lập đi lập lại sự đe dọa để gây tổn hại hoặc thương tích cơ thể cho học sinh khác, gây thiệt hại về 
vật chất đối với tài sản của học sinh khác, hăm dọa, giam giữ hoặc buộc giữ các học sinh khác, hoặc cố ý có bất 
kỳ hành động nào gây tổn hại nghiêm trọng tới tình trạng an toàn và sức khỏe về mặt thể chất hoặc tinh thần của 
học sinh khác. 

Sở Hữu: 
 Mang hàng cấm trên người, trong xe, hoặc trong xe học sinh lái trên đường tới trường hoặc về nhà, 

hoặc dấu trong quân áo, vât dụng, như áo khoác, ví cầm tay, cặp sách, hay 
 Chạm vào hay cầm hàng cấm; hay 
 Có hàng cấm dưới sự kiễm soát của ai; hay 
 Có hàng cấm trong tủ của ai; hay 
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 Ớ trong xe là người lái hay ngôi với sự hiểu biết rằng trong xe có lưu giử những món đồ bất hợp pháp. 
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Súng Zip: Một dụng cụ hoặc sự kết hợp của những thiết bị, không bắt nguon từ khẩu súng, nhưng là một sự kết 
hợp gây nổ qua nòng súng bằng cách sử dụng năng lượng phát ra bởi chất nổ hoặc chất liệu cháy. 

Sự Thô Bạo: Một hành vi được xem là không hợp, đáng ghét, ghê tởm hay trái tai gai mắt bởi một người đáng 
tin, có thẫm quyền. 

Tấn Công: Việc phạm pháp như đã định nghĩa trong Bộ Luật Hình Sự Texas §22.01(a)(1), một cách cố ý, gây 
thương tích đến thân thể người khác. Bộ Luật Hình Sự Texas §22.01(a)(2) định nghĩa tấn công một người hay có 
chủ tâm, đe dọa người khác bằng hành vi sắp gây thương tích. Bộ Luật Hình Sự Texas §22.01(a)(3) định nghĩa 
tấn công một cách cố ý hay có những va chạm không chấp nhận được. 

Thách Thức/Công Khai Kháng Cự: Thách thức, đối đầu, kháng cự, hoặc từ chối tuân theo các chỉ dần, yêu 
cầu, hoặc hưóng dần của nhân viên trường. AIDS coi thách thức/công khai kháng cự là hành động nghiêm trọng. 

Theo Đuổi: Một kiểu hành vi không mong muốn nhắm vào người khác đe dọa hoặc gây nguy hiểm cho sự an 
toàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, tính mạng hoặc tài sản của người đó, hoặc gây ra nỗi sợ hãi chính đáng do 
mối đe dọa hoặc hành động đó.  Tham khảo thêm phần Quấy Rối Tình Dục và Quấy Rối Tình Dục và Bộ luật 
Hình sự §42.072 

Thiết Bị Truyên Thông: Thiết bị phát ra tín hiệu âm thanh, báo rung, hiển thị tin nhắn, hoặc nhận hoặc gửi thông 
tin tới bộ xử lý. 

Thuốc Nguy Hiểm: Một loại thuốc/chất kích thích bất hợp pháp bị coi là thuốc nguy hiểm theo Bộ Luật Hình 
Sự Tiểu Bang Texas và/hoặc Danh Sách Tham Chiếu của Bác Sỹ. 

 

Title IX: Title IX là luật liên bang cấm phân biệt đối xử theo giới tính. 
 

Trả Thù: Hành động hay đe dọa làm hại hay có hành vi vi phạm đối với người khác /bởi vì người đó đã sử dụng 
quyền hợp pháp đối với học sinh, kỷ luật học sinh, hay chịu trách nhiệm với học sinh. 

Trì Hoãn Phiên Toà: Để thay thế cho ý định tìm kiểm một aùn tại tòa án có thể được cung cấp cho người chưa 
thành niên vi phạm trốn học cho tiến hành hoặc thực hiện cho một nhu cầu giám sát. Thay vì tìm cách kết án 
trong toà thì có thể đề nghị đến vị thành niên thay thế cho sự kết án trong tòa về hành vi phạm pháp hoặc cho biết 
cần sự kiểm soát 

Trì Hoãn Truy Tố: Có thể đề nghị đến vị thành niên thay thế cho sự kết án trong tòa về hành vi phạm pháp hoặc 
cho biết cần sự kiểm soát. 

Trong Mong (Trong Mong Của Toàn Khu Học): Đặc điểm tư cách rõ ràng trong đó cung cấp hướng dẫn về 
tư cách thích trong khung cảnh nhà trường, những sinh hoạt liên quan đến trường học hoặc những hoạt động, và 
chuyên chở. Những trong mong của toàn khu học đã quả quyết tuyên bố, áp dụng cho tất cả các học sinh và nhân 
viên trong tất cả địa điểm, và ghi rõ các tiêu chuẩn về tư cách thành công. Những trong mong của toàn khu học 
là một thành phần quan trọng của Tích Cực Can Thiệp Hành Vi và Hỗ Trợ, và dùng là căn bản cho tất cả các 
hướng dẫn hành vi và hỗ trợ trong trường học. 

Trọng Tội: Một tội ác lớn mà luật pháp xử nặng hơn là một tội nhẹ. 

Trường Giáo Dục Cải Huấn Thay Thế Khác: Chương trình giám sát về việc quản lý kỷ luật học sinh vi phạm 
nội qui học sinh hay phạm vào một hành động không hợp pháp nghiêm trọng được ghi trong nội qui học sinh hay 
luật hình sự. 
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Học sinh có thể bị đuổi khỏi lớp và đưa vào trường cải huấn thay thế khác bởi hiệu trưởng hay viên chức có 
quyền tương đương coi về hạnh kiễm, bao gồm cả những hành vi xảy ra ngoài khuôn viên trường học. Học sinh 
sẽ bị đưa vào trường giáo dục cải huấn thay thế khác khi tin một cách hợp lý rằng sự có mặt của em trong lớp 
hay trong trường sẽ gây nguy hiễm về thể xác đối với học sinh hay đối với cá nhân khác. 

 Chương Trình CHOICES: Chương trình giáo dục cải huấn thay thế ngắn hạn được giám sát không nhằm 
hình thúc trừng phạt một cách trừu tượng mà ở đó học sinh được nhận những nhiệm vụ của lớp học trong 
phạm vi có thể làm được (học sinh tiểu học, học sinh đệ nhất cấp và học sinh đệ nhị cấp). Phương tiện di 
chuyển không được cung cấp. 

 Trường Turning Point: Chương trình soạn cho học sinh đệ nhị cấp, đệ nhất cấp, và tiểu học có ý định 
thay đổi thái độ và cung cấp những cơ hội thành đạt trong học tập cho học sinh. Chương trình này tạo ra 
những công việc mang tính giáo dục chính yếu cho những học sinh đệ nhị cấp, đệ nhất cấp, và tiểu học, 
những học sinh bị đuổi học hay bị chỉ định theo chương trình giáo dục cải huấn này. Công việc khuyên 
nhủ học sinh được thực hiện ở các cấp lớp tiểu học, đệ nhất cấp, và đệ nhị cấp. Phụ huynh học sinh được 
cung cấp chương trình giáo dục ở cả ba cấp lớp. 

Tự Vệ: Sử dụng sức mạnh đến một người khác đến mức độ người đó tin rằng sức mạnh đó liền gây nên sự cần 
thiết bảo vệ họ ngay lập tức. Quyền tự bảo vệ có giới hạn. Một tuyên bố tự vệ trong việc sử dụng sức mạnh sẽ 
không được miễn kỷ luật cho học sinh từ khi: 

 Học sinh bị khiêu khích, mời hoặc khuyến khích sử dụng súc mạnh cơ thể bởi một người khác 

 Học sinh có cơ hội tránh sủ dụng sức mạnh cơ thể hoặc thông báo đến một nhân viên nhà trường 
về sự hăm dọa dung vũ lực đó. 

 Học sinh sử dụng sức mạnh cơ thể sau khi đối phương đã bỏ hoặc có ý định bỏ ấu đả hoặc sự đương 
đầu. 

Uy Hiếp: Uy hiếp đã đuợc định nghỉa đầy đủ trong Bộ Luật Giáo Dục Texas ở ó37.151 và kể cả hành động chống 
đối học sinh gây nguy hiễm đến tinh thần hay sức khõe hay an toàn của học sinh vì mục đích buộc phải gia nhập 
hay kết nạp vào tổ chúc. 

Vấn Đề Chuyển Lớp Lại: Chuyển lớp là sự di chuyển một học sinh từ lớp đã được qui định đến một lớp khác 
trong cùng khuôn viên của trường vì liên tục cư xử sai trái hay có hành động phạm pháp. Trong phạm vi có thể, 
học sinh sẽ liên tục nhận nhũng chỉ dẩn của khóa học mà em đã đăng ký khi việc thuyên chuyển trở nên có hiệu 
lực. 

Vấn Đề Dung Tục: Một vụ việc bị xem là không đúng đắn hay dâm đảng; trái tai gai mắt hay thô bạo đối với 
tiêu chuẩn đúng đắn đã được chấp nhận. 

Vẽ Viết Bậy Trên Tường: Tạo những đường nét để nhận biết, họa hay vẽ trên bất động sản, trên sân trường mà 
không được sự đồng ý của trường, của trường địa phương, hoặc của sở hữu chủ. 
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Vi phạm nghiêm trọng nghĩa là: 

 Những hành động hay các thể hiện phá hoại đồ vật đáng kể hoặc cản trở hoạt động của trường 

 Vi phạm bất kỳ Tiêu Đề V dưới Luật Hình Sự Texas 

 Bắt Nạt 

 Ép buộc, như đã định nghĩa dưới Đoạn 1.07 của Đạo Luật Hình Sự Texas 

 Phạm tội ranh mãnh, dưới Đoạn 28.03 của Đạo Luật Hình Sự Texas 

 Tống tiền, cưỡng chế, hăm dọa làm tiền 

 Cố ý hành vi bạo lực làm đe dọa tới sự an toàn của những người khác 

 Giả mạo những hồ sơ, giấy phép hoặc các hồ sơ liên quan khác đến trường học 

 Ấu đả, lạm dụng cơ thể, hoặc đe dọa lạm dụng cơ thể 

 Hành hạ 

 Quấy nhiễu, Đoạn 42.07 (a)(1) của Đạo Luật Hình Sự Texas, về một học sinhhoặc nhân viên khu học 
chánh 

 Phô bày vô liêm sỷ, dưới Đoạn 21.08 của Đạo Luật Hình Sự Texas 

 Không vâng lời 

 Rời khỏi sân trường không có phép 

 Giết người 

 Hành hạ cá nhân, dưới Đoạn 21.07 của Đạo Luật Hình Sự Texas 

 Sở hữu hoặc có âm mưu chiếm hữu bất kỳ thiết bị nổ, chất nổ 

 Lưu giử hoặc phân phối các tài liệu khiêu dâm 

 Từ ngữ thô tục, khiếm nhã ngôn ngữ, cử chỉ hoặc khiêu dâm 

 Dâm dục công cộng, dưới Đoạn 21.07 của Đạo Luật Hình Sự Texas 

 Từ chối không tuân theo bị kỷ luật do giáo viên hoặc hiệu trưởng đưa ra 

 Cướp hay trộm cắp 

 Quấy rối tình dục một học sinh hay nhân viên của khu học 

 Phá hoại 

Những hành vi xấu trầm trọng và liên tiếp gồm có nhưng không hạn chế đến: 

 Hành vi có đủ yếu tố để bị đuổi hoặc bắt buộc đặt vào DAEP 

 Hành vi do khu học ấn định có đủ yếu tố để tự chọn vào DAEP 

 Những hoạt hoặc biểu hiện đáng kể quấy rối hoặc gây trở ngại những sinh hoạt trường học 
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 Từ chối không làm bài tập như đã được giao 

 Không vâng lời 

 Từ ngữ thô tục, khiếm nhã ngôn ngữ, cử chỉ hoặc khiêu dâm 

 Giả mạo những hồ sơ, giấy phép hoặc các hồ sơ liên quan khác đến trường học 

 Từ chối không tuân theo bị kỷ luật do giáo viên hoặc hiệu trưởng đưa ra 

Vị Trí Giới Hạn Dao: Theo quy định của pháp luật, một con dao với lưởi hơn 5½ inches dụng cụ cầm tay được 
thiết kế để cắt hoặc đâm một người khác bằng cách ném, dao găm, bao gồm dao găm cán dài, dao găm mỏng 
nhọn và ba nha: dao vòng cung; kiểm; hoặc giáo, hoặc là định nghĩa bởi chính sách địa phương. Luật Hình Sự 
46.01 (6); Đạo Luật Giáo Dục 37.007 (a)(1)(B). 

Vỗ Tát/Quạt/Cắt: Tham gia trong những chuyển động xung dột hoặc tự vệ với cánh tay, bàn tay, chân, hoặc bàn 
chân. 

Vũ Khí: Một dụng cụ hay khí cụ dùng trong các vụ ẩu đả, để tấn công hoặc tự vệ. 

Vũ Khí Bị Cấm: Như được Bộ luật Hình sự tiểu bang Texas ó 46.05 định nghỉa và cũng có nghỉa là bất kỳ vật 
nào được sử dụng hoặc có ý định sử dụng làm vũ khí để gây đau đón hoặc thương tích cho người khác. 

Vũ Khí Giống y Như Nhau: Có giữ hoặc sử dụng một vũ khí giống in nhau như thật 

Xâm Phạm: Bộ Luật Hình Sự Tiểu Bang Texas §30.05 định nghĩa hành vi bị coi là xâm phạm. Mặc dù AISD 
phải tuân theo các điều khoản qui định trong §30.05 để xác định một trường hợp xâm phạm có xảy ra hay không. 
Sau đây là phần trình bảy tổng quát về hành vi bị nghiêm cấm. 

Cấm vào hoặc ở trong khu vực của trường mà không có sự chấp thuận sau khi đã được thông báo về việc 
cấm cho vào hoặc được thông báo yêu cầu ra khỏi khu vực của trường. 

Xúi Giục: Kích động hoặc biết rõ, dính líu đến một hành vi phạm tội hoặc vi phạm Nội Qui Học Sinh. 
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MẪU XÁC NHẬN CỦA 
HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH 

VỀ 
NỘI QUY HẠNH KIỂM HỌC SINH 

VÀ THÔNG BÁO VỀ 
SỰ BẮT NẠT VÀ QUẤY NHIỄU 
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KHU HỌC CHÁNH ARLINGTON 
HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH XÁC NHẬN VỀ NỘI QUY HẠNH KIỂM HỌC SINH 

VÀ THÔNG BÁO VỀ SỰ BẮT NẠT VÀ QUẤY RỐI 

Kính Thưa Học Sinh và Phụ Huynh: 

Theo luật của tiểu bang, Hội Đòng Quản Trị đã chính thức nhận Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh để khuyến khích sự an toàn, tích 
cực và định hướng giáo dục trong môi trường học tập cho mỗi học sinh. Nội Quy này được biên soạn để giúp con quý vị hưởng 
tối đa những quyền lợi kinh nghiệm từ trường học Trường học đang cần sự giúp đỡ và hợp tác của quý vị. Xin quý vị đọc thật kỹ 
Nội Quy Hạnh Kiểm Học Sinh và nên bàn thảo với gia đình của quý vị. Điều rất quan trọng là mỗi học sinh hiểu rõ bản Nội Quy 
và được cha mẹ hoặc người giám hộ khuyến khích tuân theo trông mong và qui định trong bản Nội Quy. 

AISD phấn đấu để bảo đảm rằng tất cả các học sinh sẽ không bị bắt nạt và quấy rối bao gồm cả bạo lực trong các mối liên hệ của 
học sinh. Mọi lời buộc tội về sự bắt nạt quấy rối, và bạo lực lúc hẹn hò được xem là điều rất nghiêm trọng bởi các học sinh, giảng 
viên, nhân viên hành chính và phụ huynh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết và trả lời cho mỗi và mọi cáo 
buộc và nộp đơn khiếu nại của học sinh và nhân viên của chúng tôi trong sự công bằng, kỹ lưỡng và hợp lý. Mỗi cố gắng sẽ được 
thực hiện để bảo vệ quyền theo đúng thủ tục của tất cả các nạn nhân và tất cả người phạm tội bị cáo buộc. 

Bắt nạt là khi một học sinh tham gia biểu lộ trong chữ viết hoặc qua lời nói, biểu lộ qua cách điện tử, hoặc qua tư cách hoạt xảy 
ra tại tài sản của trường học, tại những sinh hoạt bảo trợ hoặc liên quan đến trường học, hoặc trong xe hoạt động của khu học và 
Hội Đồng Quản Trị của khu học chánh hoặc cá nhân được chỉ thị ấn định tư cách: định nghĩa là tham gia trong hoạt và/hoặc, lời 
nói, hoặc bằng văn bản hoặc biểu hiện bằng lời nói mà khu học xác định: (1) có ảnh hưởng hoặc sẽ đem dến ảnh hưởng cơ thể 
một học sinh, làm thiệt hại đến tài sản hoặc đặt một học sinh trong sự sợ hãi hợp lý gây nguy hại cho cơ thể của học sinh hoặc 
gây thiệt hai cho tài sản của học sinh: hoặc (2) có đủ sự trầm trọng, dai dẳng hoặc tạo đủ hoạt hoặc đe dọa tạo ra một đe dọa, đe 
dọa hoặc môi trường lạm dụng cho học sinh. Hành vi này cho là bắt nạt nếu điều đó: (1) Lạm dụng một sự không cân bằng sức 
mạnh giữa thủ phạm học sinh làm hoặc áp bức và nạn nhân học sinh qua hình thức viết hay từ lời nói hoặc hành vi thể chất; và 
(2) Gây trở ngại với sự giáo dục của học sinh hoặc quấy rối quá đáng với sự hoạt động của trường học. 

Quấy rối được định nghĩa là hăm dọa nhiều lần để gây thiệt hại hoặc thương tích trên cơ thể đến một học sinh khác, tham dự 
trong những hành vi hăm dọa, gây thiệt hại trên các đồ vật của một học sinh khác, giam giử hoặc hạn chế một học sinh khác hoặc 
cố ý bất kỳ hoạt đáng kể tác hại sức khỏe thể chất hay cảm xúc hoặc an toàn của học sinh khác. 

Quấy rối tình dục có nghĩa là nhiều lần tham gia tiến hành tình dục không muốn, những yêu cầu liên hệ tình dục, quấy rối tình 
dục hoặc ngôn ngữ thô tục bằng lờ nói, hình ảnh hay hoạt nếu hành vi với học sinh hoặc nhân viên tạo ra một môi trường đe dọa, 
không thân thiện, hoặc khó chịu trong trường học. 

Bạo lực lúc hẹn hò là việc cố ý sử dụng cơ thể, lạm dụng tình dục bằng lời hoặc cảm xúc của một người gây tổn hại, hăm dọa, đe 
dọa hoặc kiểm soát người khác mà sinh viên có hoặc đã có một mối liên hệ hẹn hò, như đã định nghĩa qua Tiết Đề 71.0021 của 
Đạo Luật Gia Đình. 

Học sinh hoặc phụ huynh có khiếu nại cho rằng có sự bắt nạt, quấy rối, quấy rối tình dục hoặc bạo hành lúc hẹn hò phải báo cáo 
khiếu nại ngay lập tức đến một quản lý viên nhà trường, giáo sư hoặc cố vấn viên để điều tra. 

XIN ĐỌC SAU ĐÂY VÀ KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY: 

LÀ HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ CỦA HỌC SINH VỚI TÊN DƯỚI ĐÂY, CHÚNG TÔI CHỨNG NHẬN 
RẰNG CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN VÀ ĐỌC NỘI QUI HẠNH KIỂM HỌC SINH KHU HỌC CHÁNH ARLINGTON 
CỦA NIÊN KHÓA 2022-2023. 

      

Tên Học Sinh  Chữ Ký Học Sinh  Ngày  

      

Tên Phụ Huynh/Giám Hộ  Chữ Ký Phụ Huynh/ Giám Hộ  Ngày  

XIN KÝ TÊN VÀ GỞI LẠI NHÀ TRƯỜNG CỦA QUÝ VỊ 
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Important DatesImportant Dates
July 28 ...............Teachers New to Profession Report
August 1 .................... Teachers New to AISD Report
August 4 ..............................................All Teachers Report
August 4 – 12 ......................... Teacher Prep./Staff Dev.
August 15 ............................................. First Day of Classes
September 5 ................................................................. Holiday
October 7 .............................................Staff Development
October 10....................................................................Holiday
November 21 – 25 .................................................Holidays
December 14 – 15 ..........Exam Days – Jr. & Sr. highs
December 15 ................................End of First Semester
December 16 – January 2 .......................Winter Break
January 3..................................................Teacher Prep. Day
January 4....................................Second Semester Begins
January 16 ....................................................................... Holiday
February 20 ................................................................... Holiday
March 6 .............................High School Open House
March 7 ...............................Junior High Open House
March 9 ..............................Elementary Open House
March 13 – 17 ...................................................Spring Break
April 7 ...............................................................................Holiday
April 10 ...................................................Staff Development
May 24 – 25 ........................Exam Days – Jr. & Sr. highs
May 25 ....................................................Last Day of Classes
May 26 ....................................................Teacher Work Day
May 29....................................................................Holiday
May 30–May 31...Staff Exchange/Weather  Makeup

School HoursSchool Hours
Elementary (Pre-K4–6) ............8:10 a.m. – 3:35 p.m.
Elementary (Pre-K3 A.M.) .... 8:10 a.m. – 11:20 a.m.
Elementary (Pre-K3 P.M.) ... 12:25 p.m. – 3:35 p.m.
Junior High (7–8) ..........................8:45 a.m. – 4:10 p.m.
High School (9–12) ............................ 7:35 a.m. – 3 p.m.

Early Release HoursEarly Release Hours
Elementary (Pre-K–6) .............8:10 a.m. – 12:10 p.m.
Elementary (Pre-K3 A.M.) ....8:10 a.m. – 10:10 a.m.
Elementary (Pre-K3 P.M.) ..10:10 a.m. – 12:10 p.m.
Junior High (7–8) .......................8:45 a.m. – 12:45 p.m.
High School (9–12) ....................7:35 a.m. – 11:35 a.m.

If school cancellations are not needed, students’ last 
day will be May 23.  May 24 and 25 will become 
teacher workdays.

Approved 12/9/21

First Semester Instructional Days ...................................... 81
Second Semester Instructional Days ............................... 93
Total Instructional Days .........................................................174

2022-2023 Calendar
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Student/Staff Holiday ....................................................

Teachers New to Profession Report ..................

Student Holiday ................................................................
Teacher Prep./Student Holiday...............................
Staff Exchange Days .......................................................

Early Dismissal (elementary students) ...............
Inclement Weather Makeup for Staff .................

First/Last Day of School ..............................................

Begin/End Grading Period .........................................
Exams/Early Dismissal (secondary students) .......
Semester Start/End ........................................................
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Teachers New to AISD Report ............................. #

High School Open House ...................................    +
Junior High Open House .....................................   %
Elementary Open House ....................................    =
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All of the artwork featured in this publication was 
produced by Arlington ISD students and is 
property of the Arlington ISD.
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