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Để xem Nội Quy Trường Học bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng vào trang web của Hệ Thống Trường Học Universal
tại địa chỉ https://www.universalfamilyofschools.org/policies/

请注意：您可以登录网站

https://www.universalfamilyofschools.org/policies/
查看《学生守则须知》的中文版本。您可以向校长办公室索取
《学生守则须知》的印刷件，或者拨打电话或登录
https://www.universalfamilyofschools.org/policies/ 索取该文件。

NOTA: El código de conducta del estudiante completo está disponible en el sitio Web del Distrito https://www.universalfamilyofschools.org/policies/ La copia impresa del código está disponible en la oficina del director de su
escuela o en la Oficina del Compromiso Familiar y de la Comunidad, teléfono número
215-400-8489 o en el sitio Web – https://www.universalfamilyofschools.org/policies/
Xin Chú Ý: Nội Nội Quy Trường Học có trên trang web https://www.universalfamilyofschools.org/policies/
Code_of_Student_Conduct_Vietnamese Hiệu trưởng hoặc Văn Phòng Gia Đình Và Cộng Đồng đều có bản in của nội quy này, xin
vui lòng gọi số 215-400-8486 hoặc đọc trên trang web https://www.universalfamilyofschools.org/policies
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Văn Phòng Trung Tâm Của Universal
Địa chỉ của Văn Phòng Giáo Dục Trung Tâm:
1427 Catharine St, 5th Floor
Philadelphia PA 19146

Các nguồn lực sau được cung cấp tại cùng địa chỉ này và có thể gọi các số điện thoại kèm theo để yêu
cầu:
Chuyên Cần Và Trốn Học

215-391-4161

Văn Hóa, Môi Trường Và An Toàn

215-391-4161

Giáo Dục Cho Trẻ Em Và Thanh Thiếu
Niên Vô Gia Cư

215-391-4161

Sự Tham Gia Của Gia Đình Và Cộng Đồng

215-391-4161

Dịch Vụ Chuyên Biệt

215-391-4161

Ghi Danh Học Sinh

215-391-4161

Quyền Và Trách Nhiệm Của Học Sinh

215-391-4161

Đi Lại

215-391-4161

Dịch Vụ Cho Người
Học Tiếng Anh (ELL)

215-391-4161

Các số điện thoại quan trọng khác:
Đường Dây Nóng Về Bắt Nạt
Đường Dây Nóng về Lạm Dụng Trẻ Em

215-391-4161
1-800-932-0313

Đường Dây Nóng Ngăn Ngừa Tự Sát

1-800-273-TALK (8255)

Luật Sư Về An Toàn Học Đường Của
Pennsylvania

215-656-5381
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Giới thiệu về Nội Quy Trường Học
Hệ Thống Trường Học Universal cam kết mang lại cho học sinh môi trường học tập được trang bị đầy đủ,
sạch sẽ và an toàn, tạo điều kiện cho hoạt động giảng dạy và học tập. Chúng tôi nỗ lực xây dựng quan hệ
tốt đẹp với phụ huynh và gia đình để cùng nhau hợp tác, thúc đẩy sự phát triển về các mặt học tập, xã hội
và cảm xúc của tất cả học sinh. Mục tiêu của nhà trường là đảm bảo toàn bộ học sinh có được những
nguồn lực cần thiết để tốt nghiệp và sẵn sàng thành công với tư cách là những công dân toàn diện của thế
giới.
Mỗi thành viên trong cộng đồng trường học đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường học tập
an toàn và hỗ trợ đối với học sinh. Một số kỳ vọng và trách nhiệm của các thành viên cộng đồng trường học
bao gồm:
Cán Bộ Nhà Trường
• Thực hiện Nội Quy Trường Học một cách công bằng và có hệ thống.
• Kiểm tra và làm rõ các hành vi vi phạm nội quy trường học.
• Báo cáo mọi nghi ngờ hợp lý về việc lạm dụng hoặc bỏ mặc trẻ em.
• Sử dụng nhiều chiến lược và biện pháp can thiệp để giải quyết các hành vi vi phạm nội quy
trường học nhằm giữ học sinh ở lại trường.
• Giữ bí mật đối với hồ sơ học sinh.
Học sinh
• Tuân thủ các quy định về sự chuyên cần, trang phục, hành vi bắt nạt và quấy rối trái pháp luật.
• Chú trọng vào việc đạt được kết quả học tập tốt.
• Chịu trách nhiệm tuân thủ quy tắc của nhà trường.
• Báo cáo mọi xung đột hoặc lo ngại cho cán bộ nhà trường biết.
Phụ Huynh/Người Giám Hộ
• Ủng hộ các quy tắc và quy định của trường học.
• Ủng hộ các chính sách của Hệ Thống Trường Học Universal
• Hiểu rằng cán bộ nhà trường có trách nhiệm thi hành quy định của nhà trường.
• Dạy trẻ tôn trọng quyền của người khác và tuân thủ quy định của nhà trường.
• Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị bài vở trước khi đến trường và tuân thủ quy định của nhà
trường.
Tất cả thành viên trong cộng đồng trường học có trách nhiệm tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe
và an toàn liên quan đến COVID 19, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quy định đeo khẩu trang.

Trong những trường hợp nào
thì Nội Quy được áp dụng?
Nội Quy Trường Học áp dụng cho các thành viên của cộng đồng trường
học khi ở trường và/hoặc khi tham gia bất kỳ hoạt động nào do nhà trường
tài trợ, chẳng hạn như một chuyến tham quan hoặc một sự kiện thể thao.
Nội Quy Trường Học còn áp dụng đối với tất cả học sinh trong quá trình di
chuyển từ nhà đến trường và từ trường về nhà bằng bất kỳ phương tiện
vận chuyển nào (đi bộ, xe buýt đưa đón, SEPTA, v.v.). Ngoài ra, Nội Quy
Trường Học còn áp dụng đối với những hành vi gây ảnh hưởng đến cộng
đồng trường học xảy ra bên ngoài trường học và sau giờ học (kể cả cuối
tuần).
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Quy Định Và Trách Nhiệm Của Thành Viên Cộng Đồng
Trách Nhiệm Của Mọi Người
• Tôn trọng tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học.
• Duy trì một môi trường học tập tích cực bằng cách cư xử có trách nhiệm, trên tinh thần tôn trọng và hợp
tác.
• Truyền đạt những kỳ vọng của Nội Quy Trường Học đến cho học sinh và cán bộ.
• Sử dụng những biện pháp động viên tích cực để khuyến khích học sinh đáp ứng những kỳ vọng này.
• Phán đoán tốt để ngăn các sự cố nhỏ trở thành các vấn đề lớn.
• Tuân thủ mọi hướng dẫn về giãn cách xã hội khi được yêu cầu, bao gồm nhưng không chỉ giới
hạn ở quy định đeo khẩu trang
Trách Nhiệm Của Ban Giám Hiệu Và Cán Bộ Nhà Trường
• Tôn trọng tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học.
• Cung cấp miễn phí cho học sinh và phụ huynh mọi quy định về kỷ luật, thông báo và tài liệu
bằng ngôn ngữ mà học sinh và phụ huynh lựa chọn.
• Thông báo cho toàn thể cán bộ trường học, phụ huynh và học sinh biết các quy định về kỷ luật.
• Tổ chức giảng dạy và duy trì một môi trường sư phạm giúp đem lại thành công trong học tập.
• Quy trách nhiệm cho học sinh đối với những hành vi gây rối trong trường học và các khu vực của nhà
trường.
• Sử dụng nhiều chiến lược và biện pháp can thiệp để giải quyết các hành vi vi phạm nội quy
trường học nhằm giữ học sinh ở lại trường.
• Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên và cán bộ nhà trường về công tác xây dựng và duy
trì một môi trường sư phạm mang tính tôn trọng, về các vấn đề kỷ luật, giảm căng thẳng,
tổn thương tâm lý ở thanh thiếu niên, các biện pháp phục hồi và các chương trình tập huấn
khác theo yêu cầu của giáo viên và cán bộ nhằm cải thiện môi trường học tập, sự an toàn
và/hoặc kết quả của học sinh.
Trách Nhiệm Của Học Sinh
• Tôn trọng tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học.
• Hiểu và tuân thủ các quy định của nhà trường, cũng như
kỳ vọng về môi trường học tập, bao gồm Nội Quy Trường
Học và sổ tay của trường.
• Chú trọng vào việc đạt được kết quả học tập tốt.
• Chịu trách nhiệm tuân thủ quy tắc của nhà trường.
Trách Nhiệm Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Và Luật Sư
• Tôn trọng tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học.
• Ghi nhận và hiểu rằng cán bộ nhà trường có trách nhiệm thi hành các quy định của nhà trường.
• Dạy trẻ tôn trọng quyền của người khác và tuân thủ quy định của nhà trường.
• Tuân thủ các quy định của nhà trường khi đi vào phạm vi trường học. Mọi phụ huynh hoặc người
giám hộ có hành vi đe dọa hoặc gây nguy hiểm đối với cộng đồng trường học sẽ bị báo cáo cho Sở
Cảnh Sát Philadelphia.

Quyền Của Học Sinh Và Phụ Huynh/Người Giám Hộ
Quyền Khiếu Nại Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ
Hội Đồng Ủy Thác có trách nhiệm xem xét các quyết định của nhà trường và/hoặc cán bộ văn phòng trung
tâm để xác định xem quyết định được đưa ra có phù hợp với các chính sách, thủ tục và quy trình hay
không. Có thể khiếu nại đối với những quyết định sau đây:

1. Chuyển trường do bị kỷ luật - chuyển trường theo kết quả của phiên điều trần kỷ luật
2. Chuyển trường trong vùng - chuyển về lại trường trong vùng vào cuối năm học do báo cáo thông
tin cư trú không chính xác cho trường, chuyển ra khỏi khu vực, hoặc được nhập học vào một
trường mà không thông qua một quy trình chuyển trường được phê duyệt vì thực hiện theo quy
trình hoặc thủ tục do nhà trường phê duyệt
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3. Tình trạng vô gia cư - chuyển đến trường mới theo địa chỉ mới của học sinh (tranh chấp về
việc học sinh có phải là vô gia cư hay không)
4. Thông báo loại trừ phụ huynh- phụ huynh bị cấm tới một tòa nhà trong trường do có
hành vi không phù hợp
5. Bằng chứng về hành vi bắt nạt/quấy rối- sau khi ban giám hiệu nhà trường điều tra một cáo
buộc về hành vi bắt nạt hoặc quấy rối, phụ huynh kháng cáo những phát hiện của cuộc điều tra
đó.
6. Bố trí trường học tạm thời - bố trí trường học tạm thời vì lý do an toàn
Để được hướng dẫn về cách gửi đơn kháng cáo, phụ huynh cần liên hệ Văn Phòng Giáo Dục
Trung Tâm theo số 215-391-4161 hoặc lfinney@universalcompanies.org.
Yêu Cầu Đánh Giá Tiêu Chuẩn Tham Gia Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt
Một chuyên gia của nhà trường có thể đề xuất đánh giá một học sinh để xác định xem học sinh đó có
khuyết tật hay không. Phụ Huynh/Người Giám Hộ cũng có thể liên hệ với giáo viên của trẻ hoặc một
chuyên gia khác của nhà trường để yêu cầu đánh giá. Có thể yêu cầu bằng lời, nhưng tốt nhất nên yêu
cầu bằng văn bản. Sau khi gửi yêu cầu, nhà trường sẽ cấp “Quyết định cho phép đánh giá” (Permission to
Evaluate, PTE) hoặc Thông Báo Về Phương Án Bố Trí Học Tập Được Đề Xuất (Notice of Recommended
Educational Placement, NOREP) để giải thích bằng văn bản lý do yêu cầu đánh giá bị từ chối. Nếu có thắc
mắc, vui lòng liên hệ bộ phận giám sát tuân thủ quy định về giáo dục đặc biệt (trước đây gọi là “bộ phận
liên lạc về giáo dục đặc biệt”) của trường nơi con quý vị theo học.
Yêu Cầu Kế Hoạch Dịch Vụ 504
Phụ Huynh/Người Giám Hộ có thể yêu cầu cung cấp kế hoạch dịch vụ 504 cho học sinh. Yêu cầu phải
được thực hiện bằng văn bản và phụ huynh/người giám hộ phải nộp kèm mọi hồ sơ y tế có liên quan cùng
với các dịch vụ hoặc yêu cầu điều chỉnh cụ thể mà phụ huynh/người giám hộ tin rằng học sinh cần và/hoặc
những sửa đổi mà phụ huynh muốn nhà trường thực hiện nếu phụ huynh/người giám hộ yêu cầu thực
hiện sửa đổi. Những yêu cầu này có thể được cung cấp cho giáo viên của học sinh, cố vấn viên, hoặc một
chuyên gia khác của trường.
Dịch Vụ Dành Cho Nạn Nhân
Nếu một học sinh là nạn nhân của một sự cố liên quan đến trường học, quý vị có thể sử dụng các dịch
vụ dành cho nạn nhân bằng cách liên hệ với Văn Phòng Luật Sư Về An Toàn Học Đường Pennsylvania
theo số điện thoại 215-656- 5381, e-mail Ra-OSSAPhiladelphia@pa.gov hoặc website —
http://www.phillyossa.com.
Nếu một học sinh là nạn nhân, em có thể yêu cầu nhà trường triển khai một kế hoạch an toàn.
Học Sinh Vô Gia Cư
Hệ Thống Trường Học Universal coi học sinh bị thiếu một nơi cư trú cố định, thường xuyên và đầy đủ vào
ban đêm là học sinh vô gia cư. Đối tượng này bao gồm trẻ em và thanh thiếu niên đang ở chung với
người khác do bị mất nhà ở, gặp khó khăn về kinh tế hoặc lý do tương tự, sống trong nhà nghỉ, công viên
hoặc khu cắm trại; hoặc trẻ em hoặc thanh thiếu niên có nơi ở chính vào ban đêm là nơi công cộng hoặc
tư nhân không được thiết kế để ngủ hoặc không thường được sử dụng làm chỗ ngủ cho con người; hoặc
trẻ em hoặc thanh thiếu niên sống trong ô tô, các tòa nhà bị bỏ hoang hoặc nhà ở không đạt tiêu chuẩn
hoặc các trường hợp tương tự; trẻ em tị nạn hoặc di cư đang sống trong hoàn cảnh như được mô tả ở
trên.
Thanh thiếu niên không có người đi kèm cũng được xếp vào nhóm đối tượng này và có thể được mô tả như
một thanh thiếu niên không có sự chăm sóc của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp và thanh thiếu niên
sống một mình trong bất kỳ tình huống vô gia cư nào được mô tả ở trên. Trẻ em và thanh thiếu niên đáp ứng
các tiêu chí về vô gia cư, ngay cả khi
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không có người giám hộ đi kèm, vẫn phải được tiếp cận đầy đủ, bình đẳng và thành công trong một chương
trình giáo dục công lập. Tính lâu dài và đầy đủ của nhà ở sẽ được xem xét trong quá trình xác định tiêu chí vô
gia cư đối với một học sinh.
Những trẻ em và thanh thiếu niên này có thể ghi danh vào:
• Trường học mà học sinh theo học khi còn có chỗ ở cố định (trường ban đầu).
• Trường học mà học sinh ghi danh theo học lần gần đây nhất (trường ban đầu).
• Bất kỳ trường học nào mà học sinh không vô gia cư tại khu vực đến trường mà trẻ em hoặc thanh thiếu
niên vô gia cư hiện đang sống có thể ghi danh theo học (trường mới trong khu vực).
Một thanh thiếu niên vô gia cư, bị khuyết tật và không có người đi kèm có thể được nhà trường chỉ định một
người làm phụ huynh hộ nếu thanh thiếu niên đó không quen ai có thể làm được vai trò này.
Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Văn Phòng Giáo Dục Trung Tâm, Điện thoại: 215-391-4161 nhấn phím
4 Email: lfinney@universalcompanies.org
Kỷ Luật Học Sinh
Đối với học sinh chịu xử lý kỷ luật, cán bộ nhà trường sẽ:
1. Cho học sinh cơ hội trả lời (các) cáo buộc để giải thích sự kiện từ góc nhìn của mình và
trình bày thêm thông tin liên quan.
2. Cho phép học sinh lựa chọn không đưa ra ý kiến.
3. Thảo luận về hành vi có vấn đề của học sinh và phương án khắc phục.
4. Thông báo cho học sinh về hành động khắc phục và/hoặc các bước tiếp theo cần thực hiện.
5. Ghi lại hành vi có vấn đề và biện pháp can thiệp cũng như các thỏa thuận đã đạt được trong
cuộc họp.
Học Sinh Đang Được Chăm Sóc Thay Thế
Một học sinh đang được chăm sóc thay thế sẽ vẫn học ở trường ban đầu (trường mà học sinh được ghi
danh tại thời điểm bố trí vào một đơn vị chăm sóc thay thế), trừ phi có quyết định rằng việc theo học
trường đó không phải là điều tốt nhất dành cho học sinh này. Nếu có thay đổi về đơn vị chăm sóc thay thế
của học sinh, một cuộc họp Xác Định Lợi Ích Tốt Nhất sẽ được tổ chức để xác định xem học sinh nên ở
lại trường ban đầu hay nên được chuyển sang trường mới. Bố mẹ và/hoặc nhân viên chăm sóc thay thế
không nên thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với việc ghi danh cho học sinh đang được chăm sóc thay thế
khi chưa tổ chức họp Xác Định Lợi Ích Tốt Nhất. Vui lòng liên hệ với Văn Phòng Giáo Dục Trung Tâm để
biết thêm Thông tin.
Học Sinh Chuyển Giới Và Không Theo Tiêu Chuẩn Giới
Học sinh chuyển giới và không theo tiêu chuẩn giới được hưởng một số quyền nhất định theo Quy Định Về
Học Sinh Chuyển Giới, cụ thể là:
1. Quyền riêng tư, và điều này bao gồm quyền được giữ kín thông tin về việc chuyển giới ở trường
học.
2. Cán bộ nhà trường không được tiết lộ những thông tin có thể hé lộ về việc chuyển giới hoặc tình
trạng không theo tiêu chuẩn giới của học sinh với người khác, kể cả phụ huynh và cán bộ khác
của trường, trừ phi được học sinh cho phép tiết lộ.
3. Quyền được đưa vào nhóm tương ứng với bản dạng giới của bản thân.
4. Quyền được sử dụng phòng vệ sinh hoặc phòng thay đồ phù hợp với bản dạng giới của bản
thân.
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Quy Trình Khiếu Nại Cán Bộ An Toàn Học Đường
Quy trình này nhằm đảm bảo tất cả học sinh, cũng như phụ huynh/người giám hộ có được một trình tự
nộp đơn khiếu nại liên quan đến hành vi của Cán Bộ An Toàn Học Đường (Cán Bộ Về Môi Trường Học
và Cán Bộ Công Tác Học Sinh) cũng như để đảm bảo mọi người đều có thể thực hiện quy trình khiếu
nại, bất kể chủng tộc, dân tộc, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng khuyết tật.
Mọi học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ của Hệ Thống Trường Học Universal đều có thể sử dụng
quy trình khiếu nại để báo cáo một sự việc liên quan đến hành vi của Cán Bộ An Toàn Học Đường. Có
thể sử dụng quy trình này để ghi lại thông tin liên quan đến hành vi sai trái của Cán Bộ An Toàn Học
Đường. Để xem xét kịp thời các dữ kiện, bao gồm cả việc phỏng vấn nhân chứng, phải nộp khiếu nại
càng sớm càng tốt. Học sinh có thể nộp đơn khiếu nại Nhân Viên An Toàn Học Đường tại Văn Phòng
Giáo Dục Trung Tâm tại địa chỉ 1427 Catharine Street, Philadelphia Pa 19146 hoặc qua email tại
ufos@universalcompanies.org.
Xóa Hồ Sơ Của Học Sinh Bị Đuổi Học
Khi một học sinh đã bị đuổi học vĩnh viễn hoặc tạm thời do đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị Trường Học
đã bỏ phiếu thuận cho quyết định này, học sinh đó có thể nộp đơn lên Văn Phòng Giáo Dục Trung Tâm để
xin xóa hồ sơ đuổi học.
Việc xóa hồ sơ được thực hiện theo quyết định của tổng giám đốc hoặc cán bộ phụ trách của học sinh và
sẽ không được xem xét hoặc khiếu nại lên hội đồng nhà trường hoặc tòa án.
Toàn văn Quy định, bao gồm tiêu chí và quy trình tái nhập học và/hoặc xóa hồ sơ có tại Văn Phòng Giáo
Dục Trung Tâm hoặc trên website của Hệ Thống Trường Học Universal:
https://www.universalfamilyofschools.org/policies/.
Trung Tâm Tài Nguyên Học Sinh Gia đình
Trung Tâm Tài Nguyên Học Sinh Gia Đình (Family Student Resource Centers, FSRC) cung cấp nhiều
chương trình và dịch vụ cho gia đình, học sinh và thành viên cộng đồng. FSRC hỗ trợ trả lời thắc mắc
qua điện thoại và trực tiếp. Trung tâm có nhân viên sẵn sàng hỗ trợ ở nhiều địa điểm và bằng nhiều
ngôn ngữ.
Các Liên Lạc Viên FSRC thường hỗ trợ giải quyết các mối quan tâm của gia đình bằng cách giới thiệu
người hoặc nguồn lực phù hợp cho các gia đình. Các Liên Lạc Viên Gắn Kết Gia Đình luôn sẵn sàng hỗ
trợ quý vị tại trường.
Vui lòng liên hệ với Văn Phòng Giáo Dục Trung Tâm theo số điện thoại 215-391-4161 để biết thêm thông
tin.
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Quy Định Về Việc Học Qua Mạng
Hệ Thống Trường Học Universal sẽ nỗ lực đảm bảo môi trường học tập lành mạnh, an toàn và tích cực cho
tất cả học sinh trong thời gian học tập qua mạng. Để đảm bảo những điều kiện này, các thành viên cộng đồng
trường học phải tuân thủ những quy định và trách nhiệm được nêu trong tài liệu này.
Hướng Dẫn Đối Với Phụ Huynh
Như thường lệ, sự hỗ trợ từ phụ huynh/người giám hộ là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của học
sinh. Phụ huynh có thể trao đổi với giáo viên về quá trình học tập của học sinh qua ClassDojo và email.
Sự an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu của Hệ Thống Trường Học Universal. Chúng tôi khuyến
khích phụ huynh và người giám hộ kiểm tra để đảm bảo con em của mình sử dụng công nghệ một cách
có trách nhiệm và an toàn. Ví dụ: nhắc nhở trẻ không được chia sẻ mật khẩu, vị trí hoặc bất kỳ thông tin
cá nhân nào của mình qua mạng internet. Ngoài ra, một số trang web có nội dung không phù hợp với trẻ
em, vì vậy chúng tôi khuyến khích phụ huynh/người giám hộ thường xuyên theo dõi các trang web mà
trẻ truy cập.
Nếu quý phát hiện có vấn đề về bảo mật và/hoặc an toàn đối với máy tính và/hoặc nền tảng học tập
của nhà trường, vui lòng thông báo ngay cho ban giám hiệu (hiệu trưởng, hiệu phó).
Phụ huynh cần đảm bảo điều kiện học tập tốt tại địa điểm con học qua mạng.
Hướng Dẫn Đối Với Học Sinh
Để đảm bảo chất lượng học tập qua mạng, học sinh cần làm tròn những trách nhiệm chính sau đây:
 Tôn trọng mọi thành viên trong cộng đồng trường học.
 Hiểu, tuân thủ các quy định và đáp ứng các kỳ vọng của nhà trường
 Chú trọng vào việc đạt được kết quả học tập tốt
 Bảo vệ mật khẩu - không được cho ai biết mật khẩu, ngoại trừ phụ huynh học sinh
 Mang trang phục đầy đủ và phù hợp khi đến giờ học
Các hành vi sau đây bị coi là vi phạm Nội Quy Trường Học:
 Sử dụng thiết bị điện tử không phù hợp - hành vi này bao gồm gửi tin nhắn có nội dung tình
dục (gửi hình ảnh hoặc video tình dục), quay video cảnh đánh nhau, quay video người khác
ở nơi cần sự riêng tư hoặc đăng nội dung có tác động tiêu cực đến cộng đồng trường học.
 Phá hoại tài sản- hành vi này bao gồm việc làm hư hỏng hoặc phá hoại tài sản của nhà
trường hoặc tài sản cá nhân của một thành viên cộng đồng trường học.
 Chụp ảnh/ghi âm người khác trong các buổi học - hành vi này bao gồm việc chia sẻ
hoặc đăng ảnh và/hoặc bản ghi âm lên bất kỳ diễn đàn trực tuyến nào.
 Gian lận/Đạo văn - hành vi này bao gồm việc sao chép hoặc đạo lại nội dung có trên mạng
internet hoặc từ bạn cùng lớp.
 Bắt nạt và đe dọa qua mạng - hành vi này bao gồm hành động cố ý lặp đi lặp lại nhằm vào
học sinh khác và có một trong các tác động sau: (1) can thiệp đáng kể vào việc học của học
sinh, (2) tạo ra một môi trường học tập thù địch và (3) làm gián đoạn đáng kể hoạt động của
trường.
 Quấy rối - Học sinh có hành vi bằng lời nói, văn bản, hình ảnh hoặc cơ thể liên quan đến giới
tính, tuổi tác, chủng tộc, màu da, xu hướng tính dục, biểu hiện giới tính, nguồn gốc quốc gia,
tôn giáo, khuyết tật, trình độ tiếng Anh, địa vị kinh tế xã hội và/hoặc quan điểm chính trị của
một cá nhân khác. * Học sinh cần lưu ý rằng quần áo, tác phẩm nghệ thuật, áp phích hoặc
các vật phẩm khác của mình xuất hiện trên lớp học trực tuyến có thể bị coi là xúc phạm người
khác hoặc vi phạm quy định về quấy rối.
 Quấy rối tình dục - bao gồm mọi hành vi không được hoan nghênh có liên quan đến tình dục,
chẳng hạn như gạ tình, lan truyền tin đồn về tình dục, yêu cầu đánh đổi lấy tình dục, gửi hoặc
yêu cầu hình ảnh/video khiêu dâm hoặc tục tĩu.
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Ngôn ngữ hoặc cử chỉ mang tính báng bổ hoặc tục tĩu - bao gồm chửi bới hoặc
sử dụng ngôn ngữ/cử chỉ có tính chất thiếu tôn trọng, xúc phạm hoặc tục tĩu.

Học sinh tham gia vào các hành vi gây nguy hiểm cho sự an toàn của trường học hoặc làm gián đoạn
quá trình học tập của người khác có thể bị kỷ luật theo quy định của Nội Quy Trường Học.
Quy định về kỷ luật dành cho trường học
Trong thời gian học từ xa, điều quan trọng là các trường phải cố gắng sử dụng các biện pháp can thiệp
tại trường để sửa đổi các hành vi gây rối. Các trường hợp Yêu cầu kỷ luật phải được lưu hồ sơ. Nếu một
học sinh có hành vi nguy hiểm, có thể gây rủi ro cho người khác, Hiệu trưởng cần liên hệ với Tổng Giám
Đốc để trao đổi biện pháp can thiệp hành vi có thể sử dụng.

Khách Đến Trường
Phụ huynh và người giám hộ được khuyến khích đến thăm trường học và gặp gỡ giáo viên và giám
hiệu nhà trường để trao đổi về quá trình học tập của con mình. Để đảm bảo tất cả các tòa nhà của
chúng tôi đều có môi trường học tập an toàn và trật tự, khách tới thăm trước hết phải báo cáo tại văn
phòng chính để đăng ký, nêu rõ lý do cho chuyến thăm và tiến hành chuyến thăm khi nhận được sự
cho phép của giám hiệu nhà trường. Tất cả khách đến trường phải tuân thủ quy định về sức khỏe và
an toàn của nhà trường do dịch COVID- 19, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quy định đeo khẩu
trang. Xin lưu ý, mọi bộ phận của nhà trường sẽ ngừng đón tiếp khách trong thời gian trường tổ chức
giảng dạy qua mạng 100%. Quý vị cần lên lịch trước khi đến trường của con bất cứ khi nào có thể.

Quy Định về Trang Phục
Học sinh cần tuân thủ quy định về trang phục của trường để ngoại hình không làm ảnh hưởng đến sức khỏe
hoặc sự an toàn của các em. Hiệu trưởng trường có trách nhiệm xác định và truyền đạt quyết định cuối cùng
về việc trang phục nào được coi là phù hợp hoặc không phù hợp. Để biết thông tin về quy định trang phục
của trường, vui lòng tham khảo sổ tay trường học của học sinh.
Học sinh sẽ không bị đuổi khỏi lớp nếu vi phạm quy định về trang phục.
Hiệu trưởng có thể tuyên bố những ngày hội nhóm hoặc ngày tinh thần (spirit day) và cho phép học sinh
mặc áo thun tinh thần của trường, hoặc lên lịch cho những ngày mặc trang phục (ví dụ: khi có lịch chụp
ảnh của trường) hoặc cho phép học sinh mặc trang phục khác cho các hoạt động ngoại khóa (ví dụ:
điền kinh, ban nhạc hoặc hợp xướng). Quy Tắc Ứng Xử này không hạn chế hoặc cấm học sinh mặc áo
choàng tôn giáo. Phụ huynh có lo ngại về trang phục tôn giáo được khuyến khích trao đổi với hiệu
trưởng nhà trường.
Học sinh có quyền ăn mặc phù hợp với bản dạng giới và/hoặc thể hiện giới miễn là đảm bảo tuân thủ
các quy tắc về trang phục của nhà trường.

Quy Định Về Chuyên Cần
Theo luật Pennsylvania, tất cả học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 18 phải đến trường mỗi ngày. Sau khi ghi danh
vào trường, kể cả học sinh mẫu giáo, các em bắt buộc phải tuân thủ luật học đường cho đến khi đủ 18 tuổi.
Học sinh chỉ có thể xin thôi học trong trường hợp chuyển trường. Học sinh sẽ vẫn có tên trong sổ đăng bạ của
các trường và học sinh/gia đình sẽ phải ra tòa xử trốn học nếu các em không đi học.
Một học sinh sẽ được xem là ở trường nếu có mặt tại bất kỳ nơi nào mà trường đang tổ chức giảng dạy theo
thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị; nếu thực hiện theo hướng dẫn học tập đã phê duyệt hoặc đang sử dụng
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc trị liệu; nếu tham gia vào một chương trình tự học, vừa học vừa làm
hoặc dạy nghề đã được phê duyệt và có tổ chức giám sát thích hợp; nếu trường cho phép giáo viên dạy học
tại nhà; hoặc nếu học sinh được sắp xếp học tập theo hình thức dạy tại nhà.
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Quy định của Sở Giáo Dục Pennsylvania nêu rõ rằng học sinh có quyền đi học hợp pháp cho đến khi 21 tuổi.
Để được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Giáo Dục Trung Tâm theo số 215-391-4161.
Mọi học sinh trong độ tuổi đến trường đều có quyền ghi danh theo học tại Hệ Thống Trường Học Universal.
Học sinh bước sang tuổi 21 trong kỳ học có quyền kết thúc năm học đó. Phụ huynh/người giám hộ cần:
 Đảm bảo rằng con em đang trong độ tuổi từ sáu (6) đến mười tám (18) được ghi danh theo
học ở trường và đi học đều đặn, đúng giờ và có mặt trong suốt thời gian học.
 Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đến trường học, lớp học và tham gia các hoạt động
có người giám sát đúng giờ, đồng thời khích lệ khi các em đi học chuyên cần và đạt
thành tích cao.
 Chuẩn bị sẵn sàng để học sinh có thể tham gia và học tập trước khi đưa đến trường mỗi ngày.
 Quy định giờ giới nghiêm và thời gian đi ngủ hợp lý, phù hợp với lứa tuổi.
 Thường xuyên đặt lịch hẹn cá nhân cho học sinh ngoài ngày học hoặc trong thời gian
nghỉ của trường, nếu có thể.
 Đảm bảo học sinh được kiểm tra sức khỏe học đường định kỳ theo quy định pháp luật.
 Lên lịch các kỳ nghỉ gia đình trùng với các kỳ nghỉ của trường.
 Gọi điện báo cho trường khi học sinh nghỉ học hoặc có kế hoạch nghỉ học.
 Khi học sinh đi học lại, phải có giấy ghi rõ lý do của mỗi lần vắng mặt theo





quy định về chuyên cần.
Phải viết giấy ghi rõ lý do mỗi lần con đi học muộn và ra về sớm theo quy định về chuyên
cần.
Vào đầu năm học, cung cấp cho nhà trường thông tin chính xác về địa chỉ hiện tại, thông tin liên
lạc khẩn cấp, số điện thoại nhà, di động và cơ quan, địa chỉ e-mail và cập nhật thông tin khi có
thay đổi.
Cho học sinh tham gia vào kế hoạch cải thiện mức độ chuyên cần, để cải thiện mức độ chuyên
cần nếu cần thiết.

Học Sinh Được Phép Nghỉ Học Khi Nào?
Đôi khi học sinh phải nghỉ học. Những trường hợp nghỉ học đáp ứng các điều kiện hoặc hoàn cảnh được
nêu sau đây sẽ được xem là trường hợp nghỉ học Có phép/Hợp pháp.
Phải nộp đơn xin nghỉ học cho nhà trường trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày học sinh trở lại trường. Nếu
không nộp đơn xin nghỉ cho trường trong thời gian yêu cầu, (các) ngày nghỉ đó có thể bị xem là nghỉ không
phép. Đối với những trường hợp nghỉ học không quá ba (3) ngày liên tục, phụ huynh có thể gửi đơn xin
nghỉ học nêu rõ lý do vắng mặt. Mọi trường hợp nghỉ học từ ba
(3) ngày liên tiếp trở lên cần phải có đơn xin nghỉ có xác nhận của một đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe hợp pháp. Khi một học sinh nghỉ học, có đơn xin nghỉ học của phụ huynh, tổng cộng tám (8)
ngày (cộng dồn), thì đối với những lần nghỉ học tiếp theo có thể phải cần đơn xin nghỉ có xác nhận của
một đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hợp pháp.
Nội dung đơn xin nghỉ học phải có số điện thoại hợp lệ hoặc các hình thức liên lạc khác để xác minh.
Nghỉ học có phép/Hợp pháp
Các điều kiện hoặc hoàn cảnh sau đây là lý do chính đáng cho việc nghỉ học:
 Sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc trị liệu chuyên nghiệp do một người hành nghề khám
chữa bệnh hợp pháp cung cấp.
• Khi có yêu cầu bằng văn bản của một người có quan hệ cha mẹ, học sinh chỉ được phép
nghỉ học trong giờ để sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc trị liệu nếu đáp ứng được
những yêu cầu sau đây:
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Các dịch vụ y tế hoặc trị liệu phải do một người hành nghề khám chữa bệnh hợp
pháp thực hiện;
•
Việc học sinh sử dụng các dịch vụ này ngoài giờ học là không thực tế hoặc
không thể thực hiện được; và
•
Thời gian nghỉ học cần thiết không ảnh hưởng đáng kể đến chương trình học
thông thường của học sinh.
Ốm đau, kể cả trường hợp học sinh được cán bộ được chỉ định của nhà trường cho phép
nghỉ trong giờ học vì lý do liên quan đến sức khỏe.
Bị cách ly
Hồi sức sau tai nạn
Yêu cầu hầu tòa
Nhà có tang
Tham gia các chuyến đi/chuyến tham quan mang tính chất giáo dục nếu thỏa mãn các điều kiện
sau đây:
• Người có quan hệ cha mẹ nộp giấy tờ cần thiết cho chuyến đi trước khi nghỉ, trong
thời gian cho phép.
• Học sinh được Tổng Giám Đốc hoặc hiệu trưởng duyệt cho phép tham gia.
•








•












Người lớn phụ trách hướng dẫn và giám sát chuyến tham quan hoặc chuyến đi được
người có quan hệ cha mẹ đồng ý.
Tham quan trường đại học, tham quan trường thương mại, tham quan chương trình đào
tạo nghề nghiệp và kỹ thuật, tham quan đại học cộng đồng, hoặc tham quan các trường
khác, khi được chấp thuận trước.
• Nhà trường có thể giới hạn số lượng và thời lượng của các chuyến tham quan
hoặc chuyến đi không phải do nhà trường tài trợ mà học sinh có thể nghỉ học có
phép trong năm học.
Việc nghỉ để tham gia một ngày lễ tôn giáo của một nhóm tôn giáo thực thụ, nếu trước đó
người có quan hệ cha mẹ có yêu cầu bằng văn bản.
Đình chỉ ngoài trường
Gia đình có việc khẩn cấp (một sự kiện đột xuất, nghiêm trọng, nằm ngoài tầm kiểm soát
của gia đình học sinh)
Yêu cầu phụ huynh có văn bản giải thích trường hợp khẩn cấp trong vòng 3 ngày học kể từ
ngày học sinh trở lại trường. Cán bộ nhà trường sẽ đánh giá xem trường hợp đó có phải là
trường hợp gia đình có việc khẩn cấp hay không.
Tham gia vào một dự án trên toàn tiểu bang hoặc toàn quận do các tổ chức (Head, Heart,
Hands, and Health) 4-H, Future Farmers of America (FFA) tài trợ, hoặc do nhóm 4-H và FFA
phối hợp tài trợ, nếu trước đó có yêu cầu bằng văn bản.
Tham gia biểu diễn âm nhạc tại một sự kiện hoặc tang lễ theo một tổ chức cựu chiến binh quốc
gia hoặc một công ty, theo quy định của pháp luật. Tổ chức cựu chiến binh quốc gia hoặc công
ty liên quan phải cấp và ký tên vào đơn xin nghỉ cho học sinh, nội dung đơn xin nghỉ phải có
ngày tháng, địa điểm và thời gian tổ chức sự kiện hoặc tang lễ. Học sinh phải gửi giấy xin phép
có chữ ký cho nhà trường trước khi được phép nghỉ học.
Các lý do khẩn cấp, chính đáng khác có thể khiến học sinh phải vắng mặt, cũng như
các trường hợp liên quan đến tình trạng vô gia cư và chăm sóc thay thế.

Cho Phép Tạm Thời
Những học sinh sau đây có thể tạm thời được miễn các yêu cầu về chuyên cần:
1. Để học một môn không có trong chương trình giảng dạy của trường, kèm một số yêu cầu nhất
định. *
2. Để tham gia một chương trình thuyết giảng về tôn giáo, kèm một số điều kiện nhất định. *
3. Học sinh trong độ tuổi đến trường nhưng không thể đi học theo khuyến nghị của cán bộ y tế học
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đường và bác sĩ tâm thần hoặc chuyên gia tâm lý học đường, hoặc cả hai, đồng thời có sự chấp
thuận của Bộ trưởng Giáo dục của Pennsylvania.
* Như đã nêu trong Quy Định Về Chuyên Cần tại https://www.universalfamilyofschools.org/policies/
Nghỉ học không phép/Bất hợp pháp
Những trường hợp nghỉ học mà không đáp ứng các điều kiện hoặc tình huống nêu trên sẽ được coi là
nghỉ học không phép/bất hợp pháp.
Trường hợp nghỉ học “không phép” hoặc “bất hợp pháp” là khi một học sinh vắng mặt mà không có đơn
xin phép ghi rõ lý do chính đáng. Tức là học sinh trở lại trường mà không nộp đơn xin nghỉ hoặc lý do đưa
ra trong đơn xin nghỉ là không chính đáng. Ví dụ về các lý do không chính đáng (nhưng không giới hạn
trong số những lý do này): trông trẻ, thức dậy muộn, trong nhà có người ốm và đi nghỉ mát.
Những trường hợp vắng mặt sẽ được coi là nghỉ không phép cho đến khi nhà trường nhận được văn bản giải
thích lý do
vắng mặt và cần phải nộp trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày vắng mặt.
Trường hợp đình chỉ ngoài trường học có thể không được coi là nghỉ học không phép.
Xử Lý Trường Hợp Không Chuyên Cần (Trốn Học)
Nếu học sinh tiếp tục vắng mặt không phép, phụ huynh/người giám hộ và học sinh sẽ được mời đến họp
mặt. Tại buổi họp Kế Hoạch Cải Thiện Mức Độ Chuyên Cần (School Attendance Improvement Plan, SAIP)
sẽ được lập để giúp gia đình xác định và tháo gỡ bớt các rào cản đối với việc học hành của con em. SAIP
phải được xây dựng cho mọi học sinh có từ ba (3) đến sáu (6) trường hợp nghỉ học không có lý do. Phụ
huynh và học sinh phải được mời tham dự cuộc họp này từ trước nhưng không bắt buộc phải tham dự
mặc dù rất khuyến khích.

Nếu mức độ chuyên cần của học sinh không cải thiện sau khi nhà trường đã lập SAIP và có mười (10) lần
vắng mặt bất hợp pháp trở lên, học sinh có thể bị mời ra Tòa Trốn Học. Khi đó, đơn vị cung cấp dịch vụ
hỗ trợ về trốn học sẽ liên hệ với phụ huynh/người giám hộ để hỗ trợ thêm trong việc tháo dỡ bớt các rào
cản đối với việc đi học.
Trường hợp trẻ ở độ tuổi mẫu giáo đến lớp 3, một cán bộ quản lý trường hợp trốn học sẽ được chỉ định
để hỗ trợ gia đình. Trường hợp trẻ ở độ tuổi từ lớp 4 trở lên, trẻ sẽ được giới thiệu đến tòa án trốn học,
đồng thời một cán bộ quản lý trường hợp trốn học sẽ được chỉ định để giúp xử lý những vấn đề làm ảnh
hưởng đến mức độ chuyên cần của trẻ. Trẻ em và phụ huynh/người giám hộ sẽ được yêu cầu tham dự
tòa án trốn học và phụ huynh/người giám hộ phải tuân thủ lệnh của tòa án trốn học. Lệnh của tòa án có
thể bao gồm thư giới thiệu đến các dịch vụ hỗ trợ. Nếu mức độ chuyên cần của trẻ không được cải
thiện, Tòa Trốn Học có thể đưa vụ việc lên tòa án gia đình. Thẩm phán tòa án gia đình có thể phán xét
sự phụ thuộc của học sinh, đồng thời có thể ra lệnh đưa trẻ ra khỏi nhà và bố trí vào một cơ sở chăm
sóc thay thế hoặc nhà ở theo nhóm.
Không áp dụng biện pháp đình chỉ học hoặc chuyển sang môi trường giáo dục thay thế đối với
trường hợp trốn học.

SAFE 2 SAY
Safe2Say Something (An toàn khi lên tiếng) là một chương trình phòng chống bạo lực trong thanh
thiếu niên của Văn Phòng Tổng Chưởng Lý bang Pennsylvania. Chương trình dạy thanh thiếu niên và
người lớn cách nhận ra các dấu hiệu và tín hiệu cảnh báo, đặc biệt là trong môi trường mạng xã hội, từ
những cá nhân có thể là mối đe dọa cho chính họ hoặc người khác và “lên tiếng” TRƯỚC KHI quá
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muộn. Safe2Say Something đảm bảo việc báo cáo các lo ngại về an toàn để giúp ngăn chặn bạo lực
và thảm kịch được dễ dàng và bí mật. Nếu quý vị cảm thấy không thoải mái, hãy gửi một lời mách.
Trường của quý vị sẽ xác định các bước tiếp theo là gì.
Có thể gửi lời mách trực tuyến tại www.safe2saypa.org hoặc qua điện thoại theo số 1-844SAF2SAY (723-2729).

Bắt nạt, Quấy rối và Phân biệt đối xử
Bắt nạt
Hệ Thống Trường Học Universal công nhận những tác động tiêu cực của hành vi bắt nạt đối với sức khỏe,
phúc lợi, sự an toàn của học sinh và môi trường học tập tại trường. Chúng tôi cũng công nhận rằng hành
vi bắt nạt tạo ra bầu không khí sợ hãi và đe dọa, đồng thời làm mất đi môi trường an toàn.
Hệ Thống Trường Học Universal định nghĩa hành vi bắt nạt là những hành vi cố ý được thực hiện qua
phương tiện điện tử, bằng văn bản, bằng lời nói, không bằng lời nói, những hành vi gây tác động đến tâm
lý hoặc thể chất nhắm vào một hoặc nhiều học sinh, xảy ra trong và/hoặc bên ngoài môi trường học đường,
có tính chất nghiêm trọng, lặp đi lặp lại hoặc rộng rãi và gây ra bất kỳ tác động nào sau đây:
1. Ảnh hưởng đáng kể đến việc học của học sinh;
2. Tạo ra một môi trường học đường mang tính đe dọa; hoặc là
3. Gây rối đáng kể đến hoạt động có trật tự của nhà trường.
Hành vi bắt nạt còn được đặc trưng bởi ba (3) tiêu chí sau:
1. Là hành vi gây hấn hoặc cố ý làm hại.
2. Là hành vi lặp đi lặp lại theo thời gian.
3. Là hành vi xảy ra giữa những cá nhân có sự mất cân bằng về quyền lực (ví dụ như
sức mạnh thể chất, năng lực tinh thần, sự nổi tiếng hoặc kỹ năng xã hội).
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Quấy Rối
Chính sách của Hệ Thống Trường Học Universal đảm bảo duy trì một môi trường giáo dục không dung
thứ cho hành vi quấy rối và phân biệt giới tính (bao gồm quấy rối tình dục, tấn công tình dục và bạo lực
tình dục) dưới mọi hình thức.
Hệ Thống Trường Học Universal định nghĩa quấy rối là những hành vi được thực hiện bằng lời nói,
không bằng lời nói, bằng văn bản, bằng hình ảnh hoặc bằng thể chất liên quan đến giới tính, tuổi tác,
chủng tộc, màu da, khuynh hướng tình dục của một cá nhân (biết được hoặc nhận thức được), biểu
hiện bản dạng giới (biết được hoặc nhận thức được), nguồn gốc quốc gia/dân tộc, tôn giáo, khuyết tật,
trình độ tiếng Anh, tình trạng kinh tế xã hội và/hoặc quan điểm chính trị của một cá nhân. Hành vi quấy
rối không nhất thiết có ý định làm hại, nhắm vào một mục tiêu cụ thể hoặc lặp đi lặp lại.
Hệ Thống Trường Học Universal định nghĩa hành vi quấy rối tình dục là hành vi không được hoan
nghênh có tính chất tình dục. Hành vi quấy rối tình dục có thể bao gồm hành vi gạ tình khiếm nhã, yêu
cầu đánh đổi lấy tình dục và các hành vi được thực hiện bằng lời nói, không bằng lời nói, bằng văn
bản, bằng hình ảnh hoặc bằng thể chất có tính chất tình dục. Những vụ việc xảy ra liên quan đến
những hành vi này có thể gia tăng mức độ vi phạm lên Tiêu đề IX. (Để biết thêm thông tin, hãy xem
phần có tên “Tiêu đề IX” bên dưới)
Phân biệt đối xử
Hệ Thống Trường Học Universal không phân biệt đối xử trong công tác tuyển dụng, trong chương trình
giảng dạy hoặc trong các hoạt động dựa trên chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn
giáo, tổ tiên, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục (biết được hoặc nhận thức được), bản
dạng giới, biểu hiện giới (biết được hoặc nhận thức được), giới tính, khiếm khuyết, khuyết tật, quốc tịch,
tình trạng công dân, tư cách thành viên công đoàn, hoặc trình độ tiếng Anh hạn chế.
Chính sách của Hệ Thống Trường Học Universal về không phân biệt đối xử cũng áp dụng
cho tất cả các hình thức phân loại được bảo vệ hợp pháp khác như được liệt kê bên dưới:
Tiêu đề II của Đạo Luật Về Người Khuyết Tật Hoa Kỳ năm 1990, được sửa đổi (American with
Disabilities Act, ADA), là luật liên bang cấm phân biệt đối xử với những người khuyết tật và cùng với
Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973 (Mục 504), đảm bảo những người bị khiếm
thính và bị nặng tai bao gồm học sinh, phụ huynh, cán bộ và thành viên cộng đồng quyền được tiếp
cận bình đẳng với các dịch vụ và chỗ ở do Hệ Thống Trường Học Universal cung cấp thông qua
phương pháp liên lạc nâng cao.
Phụ huynh/Người giám hộ và Khách thăm được ủy quyền
Chính sách về việc Tham Dự Các Sự Kiện Do Trường Tổ Chức nêu rõ rằng phụ huynh/người giám hộ
bị khuyết tật hoặc khách được ủy quyền tham gia một sự kiện do trường tổ chức có yêu cầu sắp xếp
hợp lý để hỗ trợ họ tham dự/tham gia sự kiện cần liên hệ với ban tổ chức sự kiện ít nhất ba (3) ngày
làm việc trước ngày sự kiện được lên lịch hoặc ba (3) ngày sau khi được thông báo về sự kiện, tùy
điều kiện nào được thông báo sớm nhất cho Hệ Thống Trường Học Universal.
Cần gửi yêu cầu càng sớm càng tốt vì một số công tác sắp xếp cần thêm thời gian để chuẩn bị/thu
xếp
Tiêu đề IX
Tiêu đề IX là luật liên bang về cấm phân biệt giới tính và giới, bao gồm hành vi quấy rối tình dục. Luật
liên bang này định nghĩa hành vi quấy rối tình dục là mọi hành vi quấy rối mang tính chất trả đũa của
cán bộ trường học; mọi hành vi không được hoan nghênh nào mà một người hợp lý sẽ thấy là nghiêm
trọng, rộng rãi và xúc phạm khách quan đến mức khiến một người không thể tham gia giáo dục bình
đẳng;
mọi trường hợp tấn công tình dục (như được định nghĩa trong Đạo luật Clery), bạo lực trong hẹn hò,
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bạo lực trong gia đình hoặc hành vi rình rập như được định nghĩa trong Đạo Luật Chống Bạo Lực Đối
Với Phụ Nữ (VA WA).
Ví dụ về một số hành vi vi phạm quy định của Tiêu đề IX:
1. Quấy rối hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới
2. Quấy rối hoặc phân biệt đối xử dựa trên tình trạng Mang thai hoặc Làm cha mẹ
3. Hành vi bắt nạt hoặc quấy rối bằng hình thức:
 Bình luận, đe dọa, cử chỉ hoặc tin đồn có tính chất tình dục
 Chia sẻ/hiển thị hình ảnh/video có tính chất tình dục
 Hành vi tình dục không đồng thuận và bạo lực tình dục
 Bất bình đẳng giới tính trong thể thao
Nếu bạn có thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan đến Tiêu đề IX, vui lòng liên hệ:
Thắc mắc liên quan đến học sinh:
Hiệu trưởng và/hoặcVăn Phòng Giáo Dục Trung Tâm
1427 Catharine St, 5th Floor
Philadelphia, PA 19146
215-391-4161

Thắc mắc liên quan đến nhân viên:
Bộ Phận Nhân Sự
1427 Catharine St, 4th Floor
Philadelphia, PA 19146
215-732-6518

Báo cáo
Bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng trường học đều có thể báo cáo hành vi bắt nạt, quấy rối
và/hoặc phân biệt đối xử và tất cả các báo cáo sẽ được điều tra. Có nhiều cách để lập báo cáo:
 Sự cố liên quan đến nạn nhân là học sinh- Email ufos@universalcompanies.org hoặc gọi đến số
215-391-4161
 Sự cố liên quan đến nạn nhân là nhân viên- Email ufos@universalcompanies.org
hoặc gọi đến số 215-391-4161
 Gọi cho đường dây nóng của Safe 2 Say: 215-400-SAFE (7233)
 Báo cho ban giám hiệu (tức là Hiệu trưởng, Hiệu phó) hoặc bất kỳ cán bộ nào của nhà trường (tức là
giáo viên)

Sửa Đổi Hành Vi
Hệ Thống Trường Học Universal đặt kỳ vọng cao đối với tất cả học sinh. Mục
tiêu của chúng tôi là tối đa hóa sự tham gia học tập và giảm thiểu các hành vi
gây rối và vi phạm quy tắc. Nghiên cứu cho thấy điều này được thực hiện tốt
nhất thông qua việc phòng ngừa và can thiệp hơn là đình chỉ.
Biện pháp đình chỉ học chỉ nên được sử dụng như phương sách cuối cùng khi
các biện pháp can thiệp khác không thành công, hoặc vi phạm nghiêm trọng về
quy tắc ứng xử.
Các biện pháp can thiệp sau đây là những chiến lược đã chứng minh được tính hiệu
quả về sửa đổi hành vi. Để biết thêm thông tin về bất kỳ chiến lược nào hoặc để yêu
cầu hỗ trợ thực hiện, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Môi Trường và An Toàn.
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Tài nguyên về sửa đổi hành vi dành cho phụ huynh
Can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực
Can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực (Positive Behavior Interventions and Supports, PBIS) là phương
pháp có hiệu quả cao trong việc xây dựng các kỹ năng xã hội - cảm xúc và hành vi của trẻ để giảm các
hành vi gây khó khăn. PBIS cũng có thể được sử dụng hiệu quả tại nhà và đặc biệt hữu ích khi các sự
kiện làm gián đoạn các hoạt động bình thường. Nếu quý vị cần thêm tài nguyên, vui lòng xem tài liệu Hỗ
trợ Gia đình thực hiện PBIS tại nhà để biết một số khuyến nghị cho các gia đình và người chăm sóc về
cách sử dụng PBIS để hỗ trợ sự phát triển xã hội và tình cảm của con bạn tại nhà.
Hỗ trợ các gia đình thực hiện PBIS tại nhà
Công lý phục hồi
Công lý phục hồi (Restorative Justice, RJ) là một tập hợp các nguyên tắc và phương pháp lấy cảm
hứng từ các giá trị bản địa được sử dụng để xây dựng cộng đồng, ứng phó với tổn hại/xung đột và
cung cấp các nhóm hỗ trợ cá nhân cho học sinh. Bằng cách xây dựng, duy trì và khôi phục các mối
quan hệ giữa các thành viên trong toàn bộ cộng đồng trường học, chúng tôi giúp tạo ra một môi trường
nơi tất cả học sinh có thể phát triển.
Quy trình phục hồi
Nhà trường cũng dùng các nhóm để hòa giải xung đột và cũng như một phương pháp phục hồi thay
thế cho hình thức kỷ luật đình chỉ và trừng phạt.
Quý vị có thể thử tạo các nhóm này tại nhà khi xảy ra tổn hại hoặc xung đột. Chuẩn bị:
 Ngồi thành vòng tròn
 Phiếu phát biểu ý kiến
 Nguyên tắc





Cơ hội bình đẳng để nhận phiếu phát biểu
Cả hai bên tự mình chuẩn bị trước khi ngồi thành vòng tròn
Các câu hỏi sẽ được đặt ra trong vòng tròn tổn hại và chữa lành
 Điều gì là quan trọng với bạn nhất hôm nay?
 Chuyện gì đã xảy ra?
 Quý vị cần gì để vượt qua khó khăn?
 Dựa trên nhu cầu của vòng tròn, quý vị sẵn sàng đồng ý với điều gì để chúng ta có thể
tiếp tục?
 Hiện tại quý vị cảm thấy thế nào khi chúng ta đã ngồi lại với nhau và thống nhất ý kiến?
Quý vị có muốn nói gì trước khi chúng ta kết thúc không?
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Trường học xây dựng môi trường an toàn và có tính hỗ trợ để
thúc đẩy học sinh khỏe mạnh và thành công. Nền tảng của điều
này là Bậc I của kim tự tháp MTSS. Đây là bậc cần thiết để hỗ trợ
cho các chiến lược trên toàn bộ kim tự tháp.

Chiến lược trên toàn
trường

Bậc I Chiến Lược Phòng
Ngừa

Chiến Lược Trong Lớp
Học
• Thay đổi cách tổ
chức/bố trí trong lớp
học
• Sắp xếp chỗ ngồi
• Giao nhiệm vụ học tập một cách có
hệ thống
• Đưa ra chỉ dẫn cụ thể và rõ ràng
• Hướng dẫn chiến lược
• Sử dụng thuật nhớ (mnemonic)
• Hệ thống lớp học củng cố tích
cực
• Chuyển hướng toàn lớp
• Tăng cơ hội trả lời
• Thu hút sự chú ý (tức là bắt
đầu bài học bằng một nhiệm
vụ/hoạt động hấp dẫn)
• Chia nhỏ nội dung bài học
• Phân biệt/Sửa đổi
• Giảm thời gian giảng bài, tăng thời
gian hướng dẫn
• Thiết kế bài học thành trò chơi
• Trưng bày tác phẩm của học sinh
• Phân chia công việc trong lớp
• Lồng ghép yếu tố nghệ thuật vào bài
học
• Cách thức trợ giúp rõ ràng
• Xem trước lịch biểu
• Phương pháp giải phóng dần
• Họp mặt với giáo viên hoặc học sinh
• Mô Hình hóa, diễn tập và
phản hồi
• Tạo video về các từ, bước,
quy trình và/hoặc hướng dẫn
• Bài tập chánh niệm (ví dụ: thả
lõng (Go Noodle), thư giãn
đầu óc, v.v.)
• Tạo và kiểm tra chương trình làm việc
hằng ngày

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lựa chọn của học sinh
Sinh hoạt buổi sáng
Thưởng huy hiệu dựa theo thành
tích
Các kỳ vọng/thủ tục rõ ràng,
được truyền đạt đầy đủ
Sử dụng các cấp độ của giọng nói
Giám sát chủ động
Xây dựng hệ thống đôi bạn cùng
tiến
Giảng dạy kỹ năng có chủ đích
Thủ tục chuyển tiếp
Tăng sự tương tác của học sinh
Cộng đồng công lý phục hồi xây dựng quan hệ
Tòa thị chính
Tư duy vững chắc và tốt bụng
Cơ hội di chuyển
Hoạt động xây dựng cộng đồng
Hậu quả rõ ràng, có hệ
thống, có thể lường trước
Làm gương đối với hành vi mong
muốn
Hệ thống khen thưởng/khích lệ
Chiến lược giảm căng thẳng
Phương pháp thực hành phục hồi
Lên tiếng về các vấn đề
Xem trước
Nhắc nhở tuần tự
Kết hợp sở thích của học sinh với
các hoạt động và bài tập ưa thích
Lựa chọn - tạo cơ hội
Dự phòng theo nhóm
Tận dụng thời gian rảnh
Địa điểm/không gian lấy lại sự tập
trung
Thực Hiện PBIS Trên Toàn Trường
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Bậc 2 Can Thiệp Sớm/Chiến Lược Nhóm

Trường học xác định và phản ứng với các học sinh có nguy cơ hoặc
đã bị tổn thương và/hoặc mất mát theo những cách phù hợp với
từng trường hợp, trải nghiệm, nhu cầu phát triển và nhu cầu cá nhân
của các em.

Chiến Lược Trong Lớp
Học
• Đôi bạn cùng tiến trong lớp
• Bàn lấy lại sự tập trung/phân chia
giờ nghỉ cho nhóm
• Học tập hợp tác
• Học theo cặp
• Đánh giá theo cặp
• Làm gương theo cặp
• Khế ước học thuật hoặc xã hội
• Viết lời tự ngẫm hoặc lời xin lỗi ra
giấy
• Mất quyền lợi
• Đặt mục tiêu
• Tự giám sát
• Tự đánh giá
• Tự hướng dẫn

Chiến lược trên toàn
trường
• Giải quyết xung đột
• Hòa giải theo cặp
• Công lý phục hồi vòng tròn tác
hại và xung đột
• Các biện pháp can thiệp và phản
ứng của đội ngũ hỗ trợ học sinh
• Thảo luận theo nhóm với giám
hiệu thích hợp
• Hành vi thay thế được giảng
dạy có chủ đích (nhóm)
• Điểm danh khi đến, Điểm danh khi
về (Check-In, Check-Out, CICO)
• Giới thiệu thực hiện đánh giá đối
với học sinh nghi ngờ có khuyết tật
hoặc thực hiện sửa đổi đối với
chương trình IEP hoặc 504 hiện có.

Chiến Lược Trong Lớp Học Hoặc Trên Toàn Trường
• Dạy trước về việc sử dụng vị trí lấy

• Chuyển hướng và giáo dục lại bằng

•

• Chỉ định chỗ ngồi hoặc thay đổi chỗ

•
•
•
•
•
•
•
•

lại sự tập trung/giải lao có hệ thống
Bồi thường bằng tiền hoặc
dịch vụ
Cấm túc
Chuyển đến nhóm hỗ trợ học sinh
Phân công các dự án làm việc theo
nhóm
Cố vấn theo nhóm
Chuyển đến nhóm tư vấn lạm
dụng chất gây nghiện
Trò chuyện phục hồi với bạn bè
và/hoặc người lớn
Sử dụng giám sát tích cực
và gần gũi
Cái nhìn của giáo viên

tình yêu và sự quan tâm
ngồi trong lớp học

• Khen ngợi nhiều hơn điều chỉnh
• Trao thưởng/khích lệ hoặc
•
•
•
•
•
•
•
•

dự phòng theo nhóm
Củng cố theo cặp
Thiết lập mục tiêu theo nhóm
Hình thức củng cố khác biệt
Sửa đổi hành vi
Khế ước học thuật hoặc xã hội
Giảng dạy kỹ năng có chủ đích
Chỉnh sửa và phản hồi bằng lời nói
Nhắc nhở và chuyển hướng theo nhóm
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Nhà trường hỗ trợ những học sinh có hành vi đòi hỏi các biện pháp
can thiệp chuyên sâu và hướng tới đáp ứng nhu cầu cá nhân của các
em.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thay đổi lịch học hoặc lớp học
Xây dựng hoặc sửa đổi kế hoạch của nhóm hỗ trợ học sinh
Giới thiệu thực hiện đánh giá đối với học sinh nghi ngờ có khuyết tật
Xây Dựng Đánh Giá Hành Vi Chức Năng (Functional Behavioral Assessment,
FBA) và Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi (Behavioral Intervention Plan, BIP)
Họp mặt cộng đồng do người có trình độ tổ chức
Nhóm hỗ trợ và trách nhiệm giải trình RJ
Nhóm tiếp đón RJ
Giới thiệu đến nhóm IEP hoặc nhóm 504 để xác định biểu hiện đối với học sinh
khuyết tật
Giới thiệu đến nhóm tư vấn lạm dụng chất gây nghiện
Giới thiệu đến các tổ chức cộng đồng thích hợp (ví dụ: các chương trình cố vấn)
Giới thiệu thực hiện đánh giá lại đối với học sinh bị khuyết tật
Sửa đổi IEP hoặc kế hoạch 504 khi cần cho học sinh khuyết tật
Đình chỉ tại trường
Cấm túc (giờ ăn trưa, học bù, v.v.)
Đình chỉ

Bậc 3

Sự can thiệp

Biện Pháp Can Thiệp Trên Phạm Vi Toàn Trường

Biện Pháp Can Thiệp Trong Lớp
• Giáo viên đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng Kế Hoạch Can Thiệp Hành
Vi
• Giáo viên hỗ trợ thực hiện Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi
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Kỷ luật
Học sinh tham gia vào các hành vi gây nguy hiểm cho sự an toàn của trường học hoặc làm gián đoạn
quá trình học tập của người khác có thể bị kỷ luật theo Quy Tắc Ứng Xử.
Hệ Thống Trường Học Universal cam kết duy trì sự công bằng trong giáo dục và giảm thiểu sự không cân
xứng về mặt kỷ luật.
Phụ huynh/Người giám hộ có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến biện pháp kỷ luật hãy liên hệ
với hiệu trưởng nhà trường và/hoặc Tổng Giám Đốc.
* Việc không cho phép trẻ nghỉ giải lao hoặc đến phòng tập thể dục không phải là một hình thức kỷ
luật thích hợp và không nên sử dụng.
Quy Trình Đình Chỉ
Theo luật của tiểu bang Pennsylvania, biện pháp đình chỉ được định nghĩa là việc không cho phép học
sinh được đến trường và tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của nhà trường trong thời gian tối đa là
mười (10) ngày.
Việc đình chỉ phải được thông báo trước cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ bằng văn bản. Trong
phạm vi mục đích của Nội Quy Trường Học của The Hệ Thống Trường Học Universal, có ba hình thức
đình chỉ: tại trường, ngắn hạn và dài hạn.
Đình Chỉ Tại Trường
Đình chỉ tại trường là biện pháp kỷ luật không cho phép học sinh vào lớp nhưng vẫn nằm dưới sự
giám sát trực tiếp của cán bộ nhà trường.
Giám sát trực tiếp nghĩa là cán bộ nhà trường sẽ có mặt tại cùng địa điểm với học sinh phải chịu sự
giám sát của họ.
Đình Chỉ Ngoài Trường
Học sinh lớp mẫu giáo, lớp 1 và lớp 2 có thể KHÔNG bị đình chỉ trừ phi hành động của các em dẫn đến
chấn thương cơ thể nghiêm trọng. Tổn thương cơ thể nghiêm trọng được định nghĩa là thương tích cơ
thể có (1) nguy cơ gây tử vong đáng kể; (2) gây đau đớn tột cùng về thể xác; (3) kéo dài và biến dạng
rõ ràng; hoặc là
(4) mất hoặc suy giảm kéo dài chức năng của bộ phận cơ thể, cơ quan hoặc tâm thần. Để chứng minh
thương tích cơ thể nghiêm trọng, nhà trường phải cung cấp hồ sơ y tế cho Tổng Giám Đốc để xác định
xem trường hợp này có được xem là chấn thương cơ thể nghiêm trọng hay không. Vui lòng tham khảo
ý kiến của Tổng Giám Đốc trước khi ban hành bất kỳ lệnh đình chỉ nào đối với học sinh ở các lớp mẫu
giáo, một và hai. Thay vì áp dụng biện pháp đình chỉ, học sinh phải được giới thiệu đến cán bộ tư vấn
để thảo luận phương án can thiệp và hỗ trợ phù hợp về hành vi hoặc sức khỏe hành vi.
Đình chỉ ngắn hạn là biện pháp kỷ luật không cho phép học sinh đến trường học và/hoặc tham gia bất
kỳ hoạt động hoặc sự kiện nào của trường trong thời gian từ ba ngày trở xuống. Học sinh bị đình chỉ
phải gặp hiệu trưởng hoặc cán bộ phụ trách trước khi thực hiện đình chỉ. Trong cuộc họp, học sinh có
quyền thực hiện các quy trình được mô tả trong Quy Trình Họp Với Học Sinh được nêu trong quy tắc
ứng xử này.
Đình chỉ dài hạn là hình thức kỷ luật không cho phép học sinh đến trường và/hoặc tham gia bất kỳ
hoạt động hoặc sự kiện nào của trường trong thời gian từ bốn đến 10 ngày. Học sinh bị đình chỉ dài
hạn phải tham gia một cuộc họp với học sinh và một cuộc họp với phụ huynh/người giám hộ. Cần phải
có sự phê duyệt trước của
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Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc chỉ định đối với tất cả các trường hợp đình chỉ quá bốn
ngày học.
Quy Trình Họp Phụ Huynh
Tại các cuộc họp phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường sẽ tuân thủ quy trình sau:
1. Gửi thông báo họp bằng văn bản biên soạn bằng ngôn ngữ mà phụ huynh/người giám hộ lựa chọn
bằng hình thức giao tận tay tại nhà, thư bảo đảm, fax, email hoặc thông báo bằng các hình thức hợp
lý khác.
2. Khi học sinh bị đình chỉ, phải tổ chức họp với phụ huynh/người giám hộ không muộn hơn ngày thứ
ba của thời gian đình chỉ.
3. Tại cuộc họp, phụ huynh/người giám hộ hoặc người chăm sóc có thể yêu cầu xem xét và
yêu cầu cấp một bản sao hồ sơ của học sinh và bất kỳ lời khai nào của nhân chứng, trong
đó tên và thông tin của học sinh khác được che đi. (Có thể cho phụ huynh / người giám hộ
xem ảnh và ghi video về sự việc nhưng sẽ không cung cấp bản sao).
4. Giám hiệu nhà trường sẽ thảo luận về hành vi có vấn đề của học sinh và phương án khắc phục.
5. Ban giám hiệu nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về bất kỳ hành động kỷ
luật nào tiếp theo và cung cấp thông tin tổng quan về các quyền theo thủ tục tố tụng của phụ
huynh/người giám hộ liên quan đến hành động kỷ luật, bao gồm quyền được xem bằng chứng.
6. Nội dung bài học, bài tập của học sinh bị đình chỉ lâu hơn bốn (4) ngày phải được gửi cho
phụ huynh/người giám hộ tại cuộc họp, và có hạn nộp bài là khi học sinh quay lại trường.
7. Các trường phải cố gắng huy động sự tham gia của người giám hộ hoặc phụ huynh khi
học sinh trở lại trường sau khi bị đình chỉ. Học sinh sẽ không bị cấm đến trường vì lý do
phụ huynh hoặc người giám hộ không thể họp mặt với cán bộ nhà trường.
Bố trí tạm thời
Nhà trường có thể yêu cầu bố trí tạm thời (chỉ định trường học tạm thời) cho một số trường hợp hạn
chế mà nhà trường có tài liệu cho thấy rằng một học sinh theo học chương trình giáo dục thông thường
nếu tiếp tục hiện diện sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng trường học. Nếu Tổng Giám Đốc quyết định
thực hiện biện pháp bố trí tạm thời, một phiên điều trần phải được tổ chức trong thời gian sớm nhất có
thể sau khi bố trí. Đối với một học sinh giáo dục đặc biệt, chỉ cho phép thực hiện bố trí tạm thời nếu vụ
việc có liên quan đến vũ khí, ma túy, hoặc chấn thương cơ thể nghiêm trọng.
Kỷ Luật Bằng Hình Thức Điều Trần/Chuyển Trường
Không áp dụng hình thức kỷ luật chuyển trường hoặc đuổi học đối với học sinh từ lớp mẫu
giáo đến lớp 5.
Học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 5 có những biểu hiện hoặc (các) hành vi gây rối và/hoặc vi phạm nghiêm
trọng Quy Tắc Ứng Xử sẽ được chuyển đến Hệ Thống Hỗ Trợ Nhiều Bậc (Multi-Tiered Systems of Support,
MTSS).
Học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 có biểu hiện gây rối và/hoặc vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử có thể
được chuyển đến Tổng Giám Đốc để tổ chức một phiên điều trần kỷ luật nếu giám hiệu nhà trường xác
định mức độ kỷ luật đó là cần thiết.
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Học sinh tham dự điều trần kỷ luật sẽ được tiến hành đánh giá đầy đủ để xác định xem có cần chuyển
học sinh đó đến trường kỷ luật hay không. Trường kỷ luật giảng dạy các chương trình giáo dục thay thế
chất lượng cao và hỗ trợ học sinh đạt được tiềm năng trí tuệ và xã hội của mình.
Không được bố trí học sinh học tiếng Anh (“EL”) vào các trường kỷ luật không đáp ứng được nhu cầu
học ngôn ngữ của học sinh. Học sinh EL phải được giảng dạy bởi các giáo viên có chuyên môn, có
Chứng Chỉ Giảng Dạy ESL; tài liệu học tập phải phù hợp với lứa tuổi và trình độ của các em. Học sinh
chuyển đến từ một cơ sở tâm thần hoặc cơ sở nội trú sẽ không được tham gia chương trình giáo dục
thay thế, trừ phi học sinh đó đáp ứng các tiêu chí của một học sinh gây rối.
Học sinh được chuyển đến một phiên điều trần sẽ bị đình chỉ và thực hiện theo quy trình đình chỉ của
quy tắc ứng xử của học sinh. Phụ huynh sẽ nhận được thông báo bằng văn bản bằng ngôn ngữ mà
mình sử dụng về việc đình chỉ và yêu cầu kỷ luật bằng hình thức chuyển trường trước phiên điều trần.
Nhà trường phải thực hiện Đánh Giá Hiệu Quả Hành Vi (Behavior Performance Review, BPR) đối với
học sinh giáo dục thường xuyên hoặc Xác Định Biểu Hiện đối với học sinh giáo dục đặc biệt hoặc học
sinh theo kế hoạch 504 và chia sẻ kết quả đánh giá tại cuộc họp với phụ huynh/người giám hộ. Khi một
phiên điều trần không được tổ chức trong thời gian học sinh bị đình chỉ, học sinh có quyền trở
lại trường học trong khi chờ kết quả điều trần, trừ phi hành vi của học sinh đó tiếp tục có nguy
cơ gây hại cho cộng đồng trường học. Trong trường hợp này, nhà trường có thể yêu cầu xếp lớp
tạm thời. (thông tin chi tiết về quy trình được trình bày dưới đây).
Các phiên điều trần kỷ luật sẽ do một cán bộ điều trần khách quan tiến hành. Trong quá trình điều trần,
phụ huynh/người giám hộ có thể phản đối yêu cầu chuyển học sinh ra khỏi trường. Học sinh và phụ
huynh/người giám hộ tham gia phiên điều trần kỷ luật có các quyền sau đây:
• Tại cuộc họp phụ huynh, quý vị có thể yêu cầu nhận một bản sao hồ sơ của con quý vị
cùng bất kỳ bằng chứng nào mà nhà trường dự định trình bày sẽ được cung cấp cho quý
vị trong vòng 48 giờ.
• Sẽ bố trí thông dịch viên nếu học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ có yêu cầu.
• Quý vị có thể đi cùng nhân chứng của riêng mình và/hoặc lời khai đến phiên điều trần.
• Quý vị có thể mang theo một đại diện và/hoặc người biện hộ.
• Quý vị có thể đặt câu hỏi đối với nhân chứng của trường và đưa ra bằng chứng của riêng
mình nếu có liên quan đến sự việc.
• Cán bộ điều trần sẽ đưa ra thư quyết định trong vòng 5 ngày học kể từ ngày tổ chức điều
trần.
• Quý vị có thể nộp đơn kháng cáo nếu không đồng ý với quyết định tại phiên điều trần. Đơn
kháng cáo phải được nộp trong vòng 15 ngày theo lịch kể từ ngày ghi trên văn bản quyết định
kết quả điều trần, trực tiếp tại Văn Phòng Giáo Dục Trung Tâm hoặc qua email tại địa chỉ
lfinney@universalcompanies.org
• Tất cả các phiên điều trần đều được ghi âm. Sau phiên điều trần, quý vị có thể yêu cầu
nhận một bản sao của bản ghi âm trong vòng 48 giờ.
Quy Trình Đuổi Học
Theo luật tiểu bang Pennsylvania, biện pháp kỷ luật đuổi học được định nghĩa là không cho phép đến
trường hay tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường trong hơn mười (10) ngày. Học sinh vi phạm kỷ
luật dẫn đến bị đuổi học cũng sẽ bị đình chỉ và thực hiện theo quy trình đình chỉ quy định tại mục đình
chỉ của Nội Quy Trường Học.
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Phiên điều trần đuổi học chính thức sẽ được thực hiện theo trình tự sau:

1. Gửi thông báo bằng văn bản về (các) vi phạm bằng thư đảm bảo tới phụ huynh/người
giám hộ của học sinh bằng ngôn ngữ mà phụ huynh/người giám hộ sử dụng.

2. Thông báo trước ít nhất ba ngày về thời gian và địa điểm tổ chức phiên điều trần, bao gồm

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

một bản sao của nội quy, quy trình điều trần và thông báo về quyền được luật sư đại diện.
Một học sinh có thể yêu cầu sắp xếp lại lịch của phiên điều trần nếu có lý do gia hạn chính
đáng.
Phiên điều trần sẽ được tổ chức riêng tư trừ khi học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ
yêu cầu tổ chức điều trần công khai.
Phụ huynh/người giám hộ sẽ tự chi trả chi phí luật sư đại diện và có thể tham dự phiên điều trần.
Tiết lộ tên của nhân chứng chống lại học sinh và bản sao của lời khai hoặc bản tuyên thệ
của họ.
Quyền yêu cầu các nhân chứng chống lại học sinh xuất hiện trực tiếp và trả lời các câu hỏi
hoặc được kiểm tra chéo.
Quyền thay mặt cho học sinh làm chứng, lập luận và giới thiệu nhân chứng.
Hồ sơ bằng văn bản hoặc bản ghi âm phiên điều trần phải được lưu giữ và gửi một bản sao
cho học sinh (học sinh chịu chi phí), hoặc miễn phí nếu học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Phiên điều trần sẽ được tổ chức trong vòng 15 ngày học kể từ ngày thông báo các tội vi phạm,
trừ khi hai bên thống nhất dời ngày tổ chức hoặc thời gian tổ chức bị trì hoãn do:
a. Chờ báo cáo phòng thí nghiệm từ các cơ quan chức năng gửi về.
b. Chờ kết quả đánh giá hoặc chờ các thủ tục tố tụng, hành chính khác đang trong quá
trình xử lý do học sinh yêu cầu thực hiện các quyền của mình theo Đạo Luật Giáo Dục
Cho Cá Nhân Khuyết Tật ( Individuals with Disabilities Education Act, IDEA).
c. Đảm bảo tình trạng hoặc lợi ích tốt nhất cho nạn nhân đối với các vụ việc xét xử vị
thành niên hoặc hình sự liên quan đến xâm hại tình dục hoặc thương tích cơ thể
nghiêm trọng.
Thông báo về quyền kháng cáo kết quả của phiên điều trần sẽ được gửi cho học sinh và phụ
huynh/người giám hộ kèm theo quyết định đuổi học bằng ngôn ngữ mà học sinh và phụ
huynh/người giám hộ sử dụng.

Nếu một học sinh bị hội đồng nhà trường đuổi học, phụ huynh/người giám hộ của học sinh có 30 ngày
để cung cấp tài liệu bằng văn bản chứng minh học sinh đang tham gia một chương trình giáo dục khác.
Nếu không thể tìm thấy một chương trình giáo dục thay thế, Hệ Thống Trường Học Universal sẽ cung
cấp chương trình giáo dục cho học sinh.
Một học sinh đã bị đuổi học vĩnh viễn khỏi Hệ Thống Trường Học Universal do đa số thành viên hội đồng
nhà trường bỏ phiếu thuận cho quyết định này có thể nộp đơn xin nhập học lại.
Hội đồng nhà trường giao toàn bộ quyền quyết định cho phép nhập học lại cho Tổng Giám Đốc Điều
Hành/Tổng Giám Đốc hoặc người được Tổng Giám Đốc Điều Hành/Tổng Giám Đốc chỉ định. Học sinh bị
đuổi học tạm thời không cần nộp đơn xin nhập học lại vì các em sẽ tự động được nhập học lại vào Hệ
Thống Trường Học Universal khi kết thúc thời gian đuổi học. Quyết định nhập học lại là quyết định cuối
cùng và không thuộc diện xem xét lại bằng cách khiếu nại lên hội đồng quản trị trường học hoặc tòa án.
Để biết thông tin về việc xóa hồ sơ đuổi học, hãy xem phần Quyền Của học sinh Và Phụ
Huynh/Người Giám Hộ của Nội Quy Trường Học.
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Biện Pháp Kỷ Luật Đối Với Học Sinh Khuyết Tật
Học sinh khuyết tật, ngay cả khi bị đuổi học, phải được cung cấp một chương trình Giáo Dục Công Cộng
Miễn Phí Và Phù Hợp (Free and Appropriate Public Education, FAPE).
Học Sinh Được Xác Định Là Người Khuyết Tật Trí Tuệ
Học sinh được xác định là người khuyết tật trí tuệ chỉ có thể bị đưa ra khỏi tòa nhà của trường (bằng
hình thức đình chỉ, kỷ luật bằng hình thức bố trí học tạm thời ở trường khác hoặc đuổi học) nếu có sự
đồng ý bằng văn bản từ phụ huynh/người giám hộ hoặc sự chấp thuận bằng văn bản từ Cục Giáo Dục
Đặc Biệt Của Sở Giáo Dục Pennsylvania (Pennsylvania Department of Education, PDE). Quý vị có thể
liên hệ với PDE bằng cách gọi 717-783-6913 hoặc truy cập trang web — http://www.pde.state.pa.us.
Tất Cả Các học sinh Khác Nhận Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt (bao gồm các học sinh thuộc diện 504)
Trường có thể đình chỉ các học sinh đang nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt và ngừng các dịch vụ giáo
dục trong thời gian tối đa mười (10) ngày học liên tiếp hoặc mười lăm (15) ngày học tích lũy trong một
năm học mà không phải cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt theo IEP của họ.
Nếu nhà trường đang xem xét bất kỳ hình thức xử lý kỷ luật nào sau đây đối với học sinh nhận các dịch vụ
giáo dục đặc biệt hoặc học sinh thuộc diện 504, các bước được liệt kê dưới đây phải được thực hiện:
1. Định chỉ học đối với hành vi trước đó đã khiến học sinh phải chịu 10 ngày đình chỉ cộng
dồn trong năm học.
2. Yêu cầu một phiên điều trần kỷ luật và chuyển trường.
3. Đề xuất đuổi học.
Các Bước Hành Động:
1. Thông báo bằng văn bản cho phụ huynh/người giám hộ về hình thức xử lý kỷ luật được đề nghị
và gửi lời mời tham gia Cuộc Họp Xác Định Biểu Hiện với nhóm IEP của học sinh.
• Mục đích của cuộc họp Xác định Biểu hiện là để trả lời hai câu hỏi:
• Hành vi này có phải do, hay có mối liên quan trực tiếp và đáng kể với
tình trạng khuyết tật của học sinh không?
• Hành vi này có phải là kết quả trực tiếp của việc nhà trường không thực
hiện được IEP của học sinh không?
• Cuộc họp này sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự việc (hoặc trong vòng 24
giờ kể từ khi nhà trường biết được sự việc).

2. Trong Cuộc Họp Xác Định Biểu Hiện, kết quả đánh giá, IEP và phương án bố trí học tập gần đây
nhất đối với học sinh cũng như thông tin chi tiết về sự việc cần phải kỷ luật sẽ được xem xét.
3. Nếu hành vi LÀ biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh, hình thức kỷ luật được đề xuất có
thể không được thực hiện. Khi cần thiết, nhóm cần xem xét và sửa đổi kế hoạch can thiệp hành vi
hiện có hoặc thực hiện một bản đánh giá hành vi theo chức năng và kế hoạch can thiệp để giải
quyết các hành vi cụ thể và bao gồm trong IEP những dịch vụ và sửa đổi sẽ cho phép học sinh tiếp
tục tham gia chương trình giáo dục phổ thông và giúp ngăn chặn việc lặp lại các hành vi có vấn đề.
4. Nếu hành vi KHÔNG phải là biểu hiện của khuyết tật, các quan chức nhà trường có thể tiến hành
các hình thức xử lý kỷ luật được đề nghị phù hợp với Nội Quy Trường Học.

5. Thông Báo Về Phương Án Bố Trí Học Tập Khuyến Nghị (Notice of Recommended Educational
Placement, NOREP) phải được gửi kèm quyết định này và một bản sao của Thông Báo Bảo Vệ
Theo Quy Trình (Procedural Safeguard Notice, PSN) cho phụ huynh/người giám hộ.
*Nếu phụ huynh/người giám hộ không đồng ý với quyết định được đưa ra tại Cuộc Họp
Xác Định Biểu Hiện, họ có thể yêu cầu tiến hành một phiên điều trần Giáo Dục Đặc Biệt và nhân viên
điều trần được bổ nhiệm của Khối Thịnh Vượng Chung sẽ xem xét việc xác định biểu hiện. Hướng dẫn
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yêu cầu điều trần có trong NOREP và phải được hoàn thành trong vòng mười (10) ngày.

6. Nếu sự việc thuộc vào một trong những trường hợp sau đây, có thể yêu cầu Tổng Giám Đốc thực
hiện bố trí học tập tạm thời (chuyển đến một cơ sở giáo dục thay thế trong vòng 45 ngày). LƯU Ý:
Có thể yêu cầu bố trí học tập tạm thời bất kể hành vi có được coi là biểu hiện của tình trạng khuyết
tật của học sinh hay không.
Các Trường Hợp Đặc Biệt:

1. Học sinh mang theo một vũ khí nguy hiểm* đến trường hoặc một sự kiện của trường.
2. Học sinh cố ý sở hữu hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp hoặc bán hoặc mời bán một chất bị
kiểm soát trong khi ở trường hoặc tại một sự kiện của trường.

3. Học sinh gây chấn thương cơ thể nghiêm trọng cho người khác khi đang ở trường, khu vực thuộc
phạm vi trường học hoặc tại một sự kiện của trường.
Nếu hành vi không phải là một trong ba trường hợp đặc biệt này, là biểu hiện của tình trạng khuyết tật
của học sinh và học sinh có khả năng gây thương tích cho bản thân hoặc người khác,
giám hiệu nhà trường có thể yêu cầu một nhân viên điều trần giáo dục đặc biệt tiến hành một phiên điều
trần để có được phương án bố trí học tập tạm thời trong 45 ngày. Yêu cầu này phải được giám hiệu nhà
trường gửi đến Văn Phòng Cố Vấn Chung.
*LƯU Ý: Một “vũ khí nguy hiểm” là một vũ khí, thiết bị, dụng cụ, vật liệu, hoặc chất được sử dụng cho,
hoặc có khả năng dễ dàng gây tử vong hoặc chấn thương cơ thể nghiêm trọng.
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Ma trận hành vi
Ma trận hành vi bao gồm những định nghĩa về các hành vi được coi là nguy hiểm và/hoặc gây rối trong môi
trường học tập. Một số định nghĩa được kèm theo ví dụ tuy nhiên định nghĩa không bị giới hạn trong các ví
dụ này. Ngoài ra, ma trận hành vi còn hướng dẫn về mức kỷ luật mà ban giám hiệu nhà trường có thể áp
dụng đối với những hành vi vi phạm quy tắc cụ thể.
Lưu ý:
• Đối với tất cả các hành vi vi phạm nội quy trường học, cần thực hiện can thiệp tại trường để điều chỉnh
hành vi của học sinh trước khi ra quyết định đình chỉ học.
• Đình chỉ học là biện pháp xử lý cuối cùng trong trường hợp các biện pháp can thiệp khác của nhà trường
không có tác dụng hoặc hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng.
• Điều trần kỷ luật nên được áp dụng với đối tượng học sinh có hành vi gây rối hoặc vi phạm
nghiêm trọng nội quy trường học.
• Trong nội quy trường học, thuật ngữ sở hữu nghĩa là có quyền kiểm soát vật lý đối với vật dụng nào đó.
Bao gồm các vật dụng có trong tủ khóa, cặp xách hoặc quần áo của học sinh.
• Hiệu trưởng có thể quyết định không tiến hành phiên điều trần đình chỉ và/hoặc kỷ luật đối với học sinh sở
hữu vũ khí. Hiệu trưởng cần cân nhắc việc miễn trách nhiệm đối với vũ khí trong trường hợp vũ khí được
phát hiện ở máy dò kim loại hoặc lối vào trường học, khi có lý do hợp lý và chính đáng để sở hữu vũ khí,
hoặc khi vô tình mang vũ khí vào trường học mà không biết hoặc không có ý định gây hại.

Chú giải cho Ma Trận Hành Vi
Ký hiệu “X” trong ô bên dưới có nghĩa là mức kỷ luật đó không áp dụng cho hành vi tương ứng.
Các biện pháp can thiệp được xác định:
Vòng tròn tác hại và chữa lành (Harm & Healing Circle, HHC): một hình thức hòa giải phục hồi
sử dụng phương pháp ngồi thành vòng tròn để thống nhất ý kiến nhằm giải quyết xung đột và khắc
phục tổn hại. Có thể được sử dụng như một giải pháp thay thế cho biện pháp đình chỉ học và HHC
có thể đào tạo thanh thiếu niên trở thành người hòa giải đồng đẳng.
Wheel of Nia hoặc một dự án hoặc hoạt động cộng đồng cụ thể khác: đây là những dự án
nhằm mục đích (1) cung cấp phương án phục hồi thay vì trừng phạt, có thể (2) là một cơ hội học
tập, và/hoặc (3) là một cơ hội để cải thiện cộng đồng/khuôn viên trường học mà vẫn (4) đảm bảo
các thành viên cộng đồng (người lớn và học sinh) chịu trách nhiệm về hành động của mình và
cũng như những tác động của hành động đó đối với cộng đồng.
COSA với kế hoạch hỗ trợ học sinh: một phương pháp phục hồi được sử dụng để xây dựng một
kế hoạch hỗ trợ cho học sinh có khả năng kích thích sự tham gia mạnh mẽ hơn so với các phương
pháp truyền thống vì tất cả các bên liên quan, trong đó có học sinh, chia sẻ ý kiến của họ thông
qua vòng kết nối và tất cả đều chịu trách nhiệm về các bước/mục tiêu hành động (cả người lớn và
học sinh)
Tòa Án Thanh Thiếu Niên: một chương trình công lý phục hồi do học sinh điều hành nhằm
mang lại cho những học sinh đã có lựa chọn sai lầm cơ hội để cải thiện hành vi mà không phải
bị đình chỉ học hoặc kỷ luật theo hình thức truyền thống.
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Quy
Tắc

Định Nghĩa về Hành Vi
• Đối với tất cả các trường hợp vi

phạm Nội Quy Trường Học,
cần thực hiện
các biện pháp can thiệp tại
trường để điều chỉnh hành vi
của học sinh
Đình chỉ thôi học là biện pháp xử lý sau
cùng trong trường hợp các biện pháp can
thiệp khác của nhà trường không có hiệu
quả

Mức Kỷ Luật
Mức độ 1: Can Thiệp Tại Trường (bao
gồm đình chỉ tại trường)

Mức độ 2:
Đình Chỉ Ngoài
Trường

Mức độ 3:
Hợp Đồng
Hành
Vi
hoặc
Chuyển
Sang
Trường
Đồng Cấp

Mức độ 4:
Giáo Dục
Thay Thế

Mức độ 5:
Giáo Dục
Thay Thế
Kèm Hình
Thức Đuổi
Học

Kỷ luật mức độ 3, 4 hoặc 5 sẽ do Tổng Giám Đốc
quyết định sau phiên
điều trần kỷ luật.

1.

Ngôn ngữ hoặc cử chỉ tục tĩu
hoặc dâm dục



Học sinh chửi thề hoặc có
ngôn ngữ/cử chỉ thiếu tôn
trọng, xúc phạm hoặc dâm
dục.

Mẫu giáo - Lớp 12

X

X

X

Lớp

Lớp

Lớp

3 -12

6 - 12

6 - 12

X

1. Nói chuyện để
phục hồi

2. Vòng tròn tác hại
và chữa lành

3. Wheel of Nia hoặc
một dự án hoặc hoạt
động cộng đồng cụ
thể khác
4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh
6. Tòa án thanh niên

2.

Sử dụng thiết bị điện tử một cách
không phù hợp

Học sinh có những hành vi,
bao gồm nhưng không giới
hạn trong phạm vi nhắn tin có
nội dung liên quan đến tình
dục (gửi hình ảnh hoặc video
tình dục), quay cảnh đánh
nhau, quay trộm xâm hại đến
quyền riêng tư của người
khác hoặc đăng nội dung làm
ảnh hưởng tiêu cực đến cộng
đồng trường học. Quy định
này bao gồm việc sử dụng
thiết bị Chromebook hoặc
các thiết bị trường học khác
không đúng cách.

Mẫu giáo - Lớp 12
1. Nói chuyện
để phục hồi
2. Họp phụ huynh
3. Tòa án thanh niên

Lớp
6 - 12

Có thể phải chịu
đình chỉ học dài
hạn từ 4 ngày trở
lên.

•
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Quy
Tắc

Định Nghĩa về Hành Vi
• Đối với tất cả các trường hợp vi

phạm Nội Quy Trường Học,
cần thực hiện
các biện pháp can thiệp tại
trường để điều chỉnh hành vi
của học sinh
Đình chỉ thôi học là biện pháp xử lý sau
cùng trong trường hợp các biện pháp can
thiệp khác của nhà trường không có hiệu
quả

Mức Kỷ Luật
Mức độ 1: Can Thiệp Tại Trường (bao
gồm đình chỉ tại trường)

Mức độ 2:
Đình Chỉ
Ngoài Trường

Mức độ 3:
Hợp Đồng
Hành Vi
hoặc Chuyển
Sang
Trường
Đồng Cấp

Mức độ 4:
Giáo Dục
Thay Thế

Mức độ 5:
Giáo Dục
Thay Thế
Kèm Hình
Thức Đuổi
Học

Kỷ luật mức độ 3, 4 hoặc 5 sẽ do
Tổng Giám Đốc
quyết định sau phiên điều trần kỷ luật.

3.

4.

Làm giả/Thay đổi điểm, giấy xin
phép hoặc giấy tờ của trường

Học sinh giả mạo chữ ký của
người khác với mục đích gian
dối hoặc học sinh thay đổi
giấy tờ, hồ sơ gốc của
trường như bảng điểm, hồ
sơ chuyên cần hoặc các
báo cáo.
Gian lận



Học sinh nộp hoặc có ý định
nộp sản phẩm, bài làm của
người khác thay vì của
chính mình.

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Họp phụ huynh
3. Wheel of Nia hoặc một dự

Lớp
3 -12

X

X

X

án hoặc hoạt động cộng đồng
cụ thể khác
4. Tòa án thanh niên

Có thể phải
chịu đình chỉ
học ngắn
hạn từ 3
ngày trở
xuống.

Mẫu giáo - Lớp 12

X

X

X

X

Lớp
3 -12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

X

X

X

X

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

X

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Bài tập và bài làm lại bắt
buộc bị điểm F

3. Họp phụ huynh
4. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh

5. Tòa án thanh niên

5.

6.

7.

Xâm Nhập Trái Phép Vào Trường
Học

Học sinh tự ý vào hoặc cho
người khác vào một tòa
nhà trong trường bằng cửa
không được phép hoặc vào
thời điểm không được
phép.

Phá Hoại Tài Sản (Tổng
thiệt hại dưới $100)
Học sinh phá hoại hoặc

làm hư tài sản của nhà
trường hoặc tài sản cá
nhân của một thành viên
khác trong cộng đồng
trường.
Nếu hành vi phá hoại tài

sản là do vô ý thì sẽ được
xem xét khi đưa ra
mức kỷ luật.

Phá Hoại Tài Sản (Tổng
thiệt hại trên $100)

Học sinh phá hoại hoặc làm
hư tài sản của nhà trường
hoặc tài sản cá nhân của
một thành viên khác trong
cộng đồng trường. Nếu
hành vi phá hoại tài sản là
do vô ý thì sẽ được xem xét
khi đưa ra mức kỷ luật.

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Họp phụ huynh
3. Wheel of Nia hoặc một dự
án hoặc hoạt động cộng đồng
cụ thể khác
4. Tòa án thanh niên

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự
án hoặc hoạt động cộng đồng
cụ thể khác.
4. Họp phụ huynh
5. Tòa án thanh niên

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự
án hoặc hoạt động cộng đồng
cụ thể khác
4. Phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh
6. Tòa án thanh niên

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên

Lớp
3 -12
Có thể phải
chịu đình chỉ
học ngắn
hạn từ 3
ngày trở
xuống.

Lớp
3 -12
Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.
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Quy
Tắc

Định Nghĩa về Hành Vi
• Đối với tất cả các trường hợp vi

phạm Nội Quy Trường Học,
cần thực hiện
các biện pháp can thiệp tại
trường để điều chỉnh hành vi
của học sinh
Đình chỉ thôi học là biện pháp xử lý sau
cùng trong trường hợp các biện pháp can
thiệp khác của nhà trường không có hiệu
quả

Mức Kỷ Luật
Mức độ 1: Can Thiệp Tại Trường (bao
gồm đình chỉ tại trường)

Mức độ 2:
Đình Chỉ
Ngoài Trường

Mức độ 3:
Hợp
Đồng
Hành Vi
hoặc
Chuyển
Sang
Trường
Đồng Cấp

Mức độ 4:
Giáo Dục
Thay Thế

Mức độ 5:
Giáo Dục Thay
Thế Kèm Hình
Thức Đuổi Học

Kỷ luật mức độ 3, 4 hoặc 5 sẽ do
Tổng giám đốc quyết định sau phiên điều trần kỷ luật.

8.

9.

10.

11.

12.

Mẫu giáo - Lớp 12
Trộm cắp (Dưới $100)
Học sinh lấy trộm tài sản của

nhà trường hoặc tài sản cá
nhân của một thành viên
khác trong cộng đồng
trường.

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự án
hoặc hoạt động cộng đồng cụ
thể khác
4. Họp phụ huynh
5. Tòa án thanh niên
Mẫu giáo - Lớp 12

Trộm cắp (Trên $100)

Học sinh lấy trộm tài sản của
nhà trường hoặc tài sản cá
nhân của một thành viên
khác trong cộng đồng
trường.

Tống Tiền (Bằng cách đe dọa)
Học sinh có được tiền, tài

sản, hoặc dịch vụ từ một
thành viên khác trong cộng
đồng trường bằng cách
dùng vũ lực để đe dọa một
cách rõ ràng hoặc ẩn ý.

Cướp Bóc (Bằng vũ lực)

Học sinh chiếm đoạt hoặc cố
gắng chiếm đoạt tài sản của
một học sinh hoặc thành viên
khác trong cộng đồng trường
bằng cách dùng vũ lực, đe
dọa dùng vũ lực hoặc dọa nạt
đối phương.

Đánh nhau

Học sinh đánh nhau theo
kiểu một đối một.

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự án
hoặc hoạt động cộng đồng cụ
thể khác
4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch hỗ trợ
học sinh

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự án
hoặc hoạt động cộng đồng cụ
thể khác
4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch hỗ trợ
học sinh

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự án
hoặc hoạt động cộng đồng cụ
thể khác
4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch hỗ trợ
học sinh

Mẫu giáo - Lớp 12
1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự
án hoặc hoạt động cộng đồng
cụ thể khác
4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh
6. Nhóm mục tiêu Bậc II về
xung đột
7. Tòa án thanh niên

Lớp
3 - 12
X

X

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

X

Có thể phải
chịu đình chỉ
học ngắn
hạn từ 3
ngày trở
xuống.

Lớp
3 - 12

X
Có thể phải
chịu đình chỉ
học ngắn
hạn từ 3
ngày trở
xuống.

Lớp
3 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

X

X

X

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.

Lớp
3 - 12
Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.

Lớp
3 - 12
Có thể phải
chịu đình chỉ
học ngắn
hạn từ 3
ngày trở
xuống.
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Quy
Tắc

Định Nghĩa về Hành Vi
• Đối với tất cả các trường hợp vi

phạm Nội Quy Trường Học,
cần thực hiện
các biện pháp can thiệp tại
trường để điều chỉnh hành vi
của học sinh
Đình chỉ thôi học là biện pháp xử lý sau
cùng trong trường hợp các biện pháp can
thiệp khác của nhà trường không có hiệu
quả

Mức Kỷ Luật
Mức độ 1: Can Thiệp Tại Trường (bao
gồm đình chỉ tại trường)

Mức độ 2:
Đình Chỉ
Ngoài Trường

Mức độ 3:
Hợp Đồng
Hành
Vi
hoặc
Chuyển
Sang
Trường
Đồng Cấp

Mức độ 4:
Giáo Dục
Thay Thế

Mức độ 5:
Giáo Dục Thay
Thế Kèm Hình
Thức Đuổi Học

Kỷ luật mức độ 3, 4 hoặc 5 sẽ do
Tổng Giám Đốc
quyết định sau phiên điều trần kỷ luật.

13.

14.

15.

Đánh nhau theo nhóm

Học sinh dính líu đến cuộc ẩu
đả có nhiều người tham gia.
Trong cuộc ẩu đả người tham
gia không phải là người gây
hấn hoặc nạn nhân.

Xúi giục và/hoặc tham gia vào một
cuộc ẩu đả theo nhóm

Học sinh xúi giục hoặc tham
gia vào một cuộc ẩu đả theo
kiểu nhiều chọi một hoặc chọi
nhiều. Trong cuộc ẩu đả kiểu
này có thể xác định rõ ràng ai
là kẻ gây hấn và ai là nạn
nhân. Bao gồm nhưng không
giới hạn ở hành vi Bạo Lực
Theo Băng Đảng.

Ẩu đả đơn giản

Học sinh đánh, đấm hoặc đá
một thành viên khác trong
cộng đồng trường một cách
có chủ ý chứ không phải do bị
khiêu khích. Trong đó không
bao gồm trường hợp va chạm
vô ý như giáo viên bị đánh
trúng khi can ngăn một trận
đánh nhau.

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự
án hoặc hoạt động cộng đồng
cụ thể khác
4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh
6. Nhóm mục tiêu Bậc II về
xung đột
Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Họp phụ huynh
3. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh

4. Vòng tròn tác hại và chữa
lành

Lớp
3 -12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

X

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.

Lớp
3 -12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.

5. Hoàn thành các yêu cầu
dịch vụ bắt buộc

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Họp phụ huynh
3. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh

4. Vòng tròn tác hại và chữa
lành

Lớp
3 -12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

X

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.

5. Hoàn thành các yêu cầu
dịch vụ bắt buộc

6. Tòa án thanh niên

16.

Gây thương tích nghiêm trọng trên cơ
thể

Học sinh có hành động cố ý
gây thương tích nghiêm trọng
trên cơ thể một thành viên
khác trong cộng đồng trường.
Thương tích nghiêm trọng
trên cơ thể phải phải có giấy
tờ xác nhận của chuyên gia y
tế. Bao gồm nhưng không
giới hạn ở hành vi Bạo Lực
Theo Băng Đảng. Xin lưu ý,
học sinh gây thương tích cơ
thể nghiêm trọng có thể sẽ bị
đuổi học.

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Họp phụ huynh
3. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh
4. Vòng tròn tác hại và chữa
lành
5. Hoàn thành các yêu cầu
dịch vụ bắt buộc

Lớp
3 -12
Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.
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Quy
Tắc

Định Nghĩa về Hành Vi
• Đối với tất cả các trường hợp vi

phạm Nội Quy Trường Học,
cần thực hiện
các biện pháp can thiệp tại
trường để điều chỉnh hành vi
của học sinh
Đình chỉ thôi học là biện pháp xử lý sau
cùng trong trường hợp các biện pháp can
thiệp khác của nhà trường không có hiệu
quả

Mức Kỷ Luật
Mức độ 1: Can Thiệp Tại Trường (bao
gồm đình chỉ tại trường)

Mức độ 2:
Đình Chỉ
Ngoài Trường

Mức độ 3:
Hợp Đồng
Hành
Vi
hoặc
Chuyển
Sang
Trường
Đồng Cấp

Mức độ 4:
Giáo Dục
Thay Thế

Mức độ 5:
Giáo Dục
Thay Thế
Kèm Hình
Thức Đuổi
Học

Kỷ luật mức độ 3, 4 hoặc 5 sẽ do
Tổng giám đốc quyết định sau phiên điều trần kỷ luật.

17.

18.

Động chạm không đúng mực

Học sinh dùng cơ thể
hoặc một vật khác để
động chạm vào một
thành viên khác trong
cộng đồng trường khi
người đó không muốn.

Ví dụ: hành động ôm hoặc
động chạm khác không
mang tính chất
tình dục.

Bắt nạt/Bắt nạt trên mạng

Bắt nạt là hành vi cố ý mang
tính lặp đi lặp lại (về thể chất,
tâm lý, lời nói, phi ngôn ngữ,
văn bản hoặc điện tử) nhằm
vào một hoặc nhiều học sinh.
Hành vi này có thể xảy ra
trong hoặc ngoài phạm vi
trường học, mang tính chất
nghiêm trọng, dai dẳng hoặc
trên diện rộng và gây ra một
trong những tác động sau:
(1) ảnh hưởng đáng kể đến
việc học của học sinh, (2) tạo
ra môi trường học tập thù
địch hoặc (3) làm gián đoạn
đáng kể đến hoạt động của
trường. Tình trạng bắt nạt
xảy ra khi xuất hiện sự mất
cân bằng về quyền lực giữa
các cá nhân trong một mối
quan hệ (ví dụ: một người có
thể chất to lớn hơn, mạnh mẽ
hơn, lanh lẹ hơn hoặc giao
tiếp tốt hơn).

Bắt nạt trên mạng là hành vi
được thực hiện thông qua
các thiết bị truyền thông điện
tử bao gồm nhưng không giới
hạn mạng xã hội, e-mail,
nhắn tin nhanh, tin nhắn văn
bản, dòng tin, blog, hình ảnh
và video được chia sẻ,
phòng chat, trang thông tin
tổng hợp hoặc trang web.

Lớp
3 -12

Mẫu giáo - Lớp 12

Mẫu giáo - Lớp 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.

Lớp
3 -12

1. Tòa án thanh niên
Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.
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Định Nghĩa về Hành Vi
• Đối với tất cả các trường hợp vi

phạm Nội Quy Trường Học,
cần thực hiện
các biện pháp can thiệp tại
trường để điều chỉnh hành vi
của học sinh
Đình chỉ thôi học là biện pháp xử lý sau
cùng trong trường hợp các biện pháp can
thiệp khác của nhà trường không có hiệu
quả

Mức Kỷ Luật
Mức độ 1: Can Thiệp Tại Trường (bao
gồm đình chỉ tại trường)

Mức độ 2:
Đình Chỉ
Ngoài Trường

Mức độ 3:
Hợp
Đồng
Hành Vi
hoặc
Chuyển
Sang
Trường
Đồng Cấp

Mức độ 4:
Giáo Dục
Thay Thế

Mức độ 5:
Giáo Dục Thay
Thế Kèm Hình
Thức Đuổi Học

Kỷ luật mức độ 3, 4 hoặc 5 sẽ do
Tổng Giám Đốc
quyết định sau phiên điều trần kỷ luật.

19.

20.

21.

Quấy Rối



Mẫu giáo - Lớp 12

Học sinh có hành vi bằng lời
nói, văn bản, đồ họa hoặc
cơ thể không được hoan
nghênh liên quan đến giới
tính, tuổi tác, chủng tộc,
màu da, xu hướng tính dục,
biểu hiện giới tính, nguồn
gốc quốc gia, tôn giáo,
khuyết tật, trình độ tiếng
Anh, địa vị kinh tế xã hội
và/hoặc quan điểm chính trị
của một cá nhân khác.
Hành vi quấy rối không nhất
thiết có ý định làm hại,
nhắm vào một mục tiêu cụ
thể hoặc lặp đi lặp lại.

Lớp
3 -12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.

Quấy Rối Tình Dục

Học sinh có hành vi mang
tính tình dục khi người kia
không mong muốn. Trong đó
có thể bao gồm hành vi quấy
rối tình dục, yêu cầu để được
ân huệ tình dục và những lời
nói, cử chỉ hoặc tiếp xúc cơ
thể mang tính tình dục. Hành
vi quấy rối không
nhất thiết phải liên quan đến
sự việc lặp đi lặp lại.

Mẫu giáo - Lớp 12

Lớp
3 -12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.

Hạ nhục



Học sinh vì muốn kết nạp
hoặc nâng cấp tư cách
thành viên trong tổ chức cho
một học sinh mà khiến hoặc
bắt buộc học sinh đó vi
phạm điều luật luật hình sự,
sử dụng chất gây hại, bị bạo
lực về thể chất, tinh thần
hoặc tình dục hoặc thực
hiện các hoạt động gây nguy
hiểm cho người khác. Bao
gồm nhưng không giới hạn
ở hành vi Bạo Lực Theo
Băng Đảng.

Mẫu giáo - Lớp 12
1. Nói chuyện để phục hồi

2. Họp phụ huynh
3. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh

4. Vòng tròn tác hại và chữa

Lớp
3 -12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

X

Lớp
6 - 12

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày
trở lên.

lành
5. Hoàn thành các yêu cầu dịch vụ
bắt buộc
6. Wheel of Nia hoặc một dự án
hoặc hoạt động cộng đồng cụ
thể khác.
7. Tòa án thanh niên

22.

Có hành vi tình dục (được đồng thuận)

Học sinh sẵn sàng thực
hiện hành vi tình dục.
Trong đó bao gồm quan hệ
tình dục, quan hệ tình dục
bằng miệng hoặc quan hệ
tình dục bằng kích thích,
hành vi để lộ hoặc chạm
vào bộ phận sinh dục của
chính mình hoặc chạm vào
bộ phận sinh dục của
người khác.

Mẫu giáo - Lớp 12

1.

Nói chuyện để phục hồi

2.

Họp phụ huynh

Lớp
3 -12

X

Có thể phải
chịu đình chỉ
học ngắn
hạn từ 3
ngày trở
xuống
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Quy
Tắc

Định Nghĩa về Hành Vi
• Đối với tất cả các trường hợp vi

phạm Nội Quy Trường Học,
cần thực hiện
các biện pháp can thiệp tại
trường để điều chỉnh hành vi
của học sinh
Đình chỉ thôi học là biện pháp xử lý sau
cùng trong trường hợp các biện pháp can
thiệp khác của nhà trường không có hiệu
quả

Mức Kỷ Luật
Mức độ 1: Can Thiệp Tại Trường (bao
gồm đình chỉ tại trường)

Mức độ 2:
Đình Chỉ
Ngoài Trường

Mức độ 3:
Hợp Đồng
Hành
Vi
hoặc
Chuyển
Sang
Trường
Đồng Cấp

Mức độ 4:
Giáo Dục
Thay Thế

Mức độ 5:
Giáo Dục Thay
Thế Kèm Hình
Thức Đuổi Học

Kỷ luật mức độ 3, 4 hoặc 5 sẽ do
Tổng Giám Đốc
quyết định sau phiên điều trần kỷ luật.

23.

24.

25.

26.

Có hành vi tình dục (Không được đồng
thuận)

Học sinh thực hiện hành vi
tình dục mà không có sự
đồng ý của (những) người
có liên quan khác. Điều này
bao gồm quan hệ tình dục,
quan hệ tình dục bằng
miệng hoặc quan hệ tình
dục bằng kích thích, hành
vi để lộ hoặc chạm vào
bộ phận sinh dục của mình
hoặc của người khác.
Uy Hiếp/Đe Dọa

Học sinh đe dọa hoặc uy
hiếp một thành viên khác
trong cộng đồng trường. Bao
gồm các hành vi đe dọa gây
hại cho người khác. Các
hành vi này được thực hiện
bằng lời nói, văn bản hoặc
cử chỉ. Bao gồm nhưng
không giới hạn ở hành vi Bạo
Lực
Theo Băng Đảng.

Đe Dọa Bạo Lực Đối Với Nhiều Người
 Học sinh đe dọa thực hiện
hành động gây ra thiệt hại
nghiêm trọng về thể chất
hoặc có nguy cơ gây thiệt hại
nghiêm trọng đáng kể về thể
chất đối với các thành viên
trong cộng đồng trường. Ví
dụ, đe dọa sẽ thực hiện
bắn súng hoặc đánh bom cả
trường học.
Sở hữu và/hoặc sử dụng
thuốc lá hoặc thiết bị hút thuốc
điện tử
 Học sinh sử dụng hoặc sở hữu
thuốc lá hoặc các thiết bị hút
thuốc điện tử trong phạm vi
trường học hoặc tại các sự kiện
do trường tài trợ. Thuốc lá bao
gồm nhưng không giới hạn ở
các sản phẩm có chứa thuốc lá,
thuốc lá điện tử, xì gà, bộ dụng
cụ vaping và shisha.

THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC
SAU:
1) Gọi Cảnh Sát Philadelphia
2) Gọi Bộ Phận Xử Lý Sự Cố Nghiêm Trọng.
3) Tiến hành điều tra và đưa ra quyết định đình chỉ, nếu thích hợp
4) Liên hệ với Văn Phòng Quyền và Trách Nhiệm của Học Sinh theo số 215-400-4830
5) Có thể phải chịu đình chỉ học dài hạn từ 4 ngày trở lên.

Mẫu giáo - Lớp 12

4. Nói chuyện để phục hồi
5. Vòng tròn tác hại và chữa lành
6. Wheel of Nia hoặc một dự
án hoặc hoạt động cộng
đồng cụ thể khác
7. Họp phụ huynh
8. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh

Lớp
3 -12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.

THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC
SAU:
1) Gọi Cảnh Sát Philadelphia

2) Gọi Bộ Phận Xử Lý Sự Cố Nghiêm Trọng.
3) Tiến hành điều tra và đưa ra quyết định đình chỉ, nếu thích hợp
4) Liên hệ với Văn Phòng Quyền và Trách Nhiệm của Học Sinh theo số 215-400-4830
5) Có thể phải chịu đình chỉ học dài hạn từ 4 ngày trở lên

Mẫu giáo - Lớp 12

X

X

X

X

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự
án hoặc hoạt động cộng đồng
cụ thể khác

4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh

6. Tòa án thanh niên

27.

Sở hữu và/hoặc sử dụng
rượu và/hoặc ma túy
 Học sinh bị phát hiện sở hữu
hoặc sử dụng rượu hoặc
các chất kích thích khác tại
trường hoặc tại một sự kiện
do trường tài trợ. Bao gồm
các loại chất kích thích ở
dạng ăn được. Tất cả học
sinh vi phạm quy tắc này
PHẢI làm việc với chuyên
gia tư vấn.

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự
án hoặc hoạt động cộng đồng
cụ thể khác
4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh

Lớp
3 -12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

X

Có thể phải
chịu đình chỉ
học ngắn
hạn từ 3
ngày trở
xuống
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Quy
Tắc

Định Nghĩa về Hành Vi
• Đối với tất cả các trường hợp vi

phạm Nội Quy Trường Học,
cần thực hiện
các biện pháp can thiệp tại
trường để điều chỉnh hành vi
của học sinh
Đình chỉ thôi học là biện pháp xử lý sau
cùng trong trường hợp các biện pháp can
thiệp khác của nhà trường không có hiệu
quả

Mức Kỷ Luật
Mức độ 1: Can Thiệp Tại Trường (bao
gồm đình chỉ tại trường)

Mức độ 2:
Đình Chỉ
Ngoài Trường

Mức độ 3:
Hợp
Đồng
Hành Vi
hoặc
Chuyển
Sang
Trường
Đồng Cấp

Mức độ 4:
Giáo Dục
Thay Thế

Mức độ 5:
Giáo Dục Thay
Thế Kèm Hình
Thức Đuổi Học

Kỷ luật mức độ 3, 4 hoặc 5 sẽ do
Tổng Giám Đốc
quyết định sau phiên điều trần kỷ luật.

28.

29.

30.

31.

Phân phối rượu và/hoặc
ma túy

Học sinh bị phát hiện chia
sẻ hoặc bán rượu hoặc ma
túy. Bao gồm các loại chất
kích thích ở dạng ăn được.

Sở hữu các thiết bị gây cháy và/hoặc
chất nổ

Học sinh bị phát hiện sở
hữu các thiết bị gây cháy
như diêm, bật lửa, pháo
hoa, bom, pháo nổ, đạn
và/hoặc các chất nổ khác.

Sử dụng các thiết bị gây cháy
và/hoặc thuốc nổ
Học sinh sử dụng hoặc

kích hoạt các thiết bị
gây cháy như diêm, bật
lửa, pháo hoa, bom,
pháo nổ, đạn và/hoặc
các chất nổ khác.
Trong đó có thể

bao gồm việc cố ý
hoặc vô tình gây
hỏa hoạn.

Sở hữu vũ khí

Học sinh sở hữu vật thể,
thiết bị hoặc dụng cụ có
mục đích hoặc chức năng
của một vũ khí. Trong đó
bao gồm súng dù có hoặc
không có đạn, súng bắn
nắp bia, súng bi, súng BB,
dao, máy cắt hộp, dụng cụ
cắt, côn nhị khúc, thiết bị
gây giật điện hoặc chùy.

Trong đó không bao gồm
các vật thể bình thường
như bút chì có thể được
dùng trong
một cuộc ẩu đả.

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự
án hoặc hoạt động cộng đồng
cụ thể khác
4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh
Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự
án hoặc hoạt động cộng đồng
cụ thể khác
4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh
6. Tòa án thanh niên

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự án
hoặc hoạt động cộng đồng cụ
thể khác
4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch hỗ trợ
học sinh

Lớp
3 -12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.

Lớp
3 -12
Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên.

Lớp
3 -12
Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên

THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC
SAU:
1) Gọi Cảnh Sát Philadelphia

2) Gọi Bộ Phận Xử Lý Sự Cố Nghiêm Trọng.
3) Tiến hành điều tra và đưa ra quyết định đình chỉ, nếu thích hợp
4) Liên hệ với Văn Phòng Quyền và Trách Nhiệm của Học Sinh theo số 215-400-4830
5) Có thể phải chịu đình chỉ học dài hạn từ 4 ngày trở lên.
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Quy
Tắc

Định Nghĩa về Hành Vi
• Đối với tất cả các trường hợp vi

phạm Nội Quy Trường Học,
cần thực hiện
các biện pháp can thiệp tại
trường để điều chỉnh hành vi
của học sinh
Đình chỉ thôi học là biện pháp xử lý sau
cùng trong trường hợp các biện pháp can
thiệp khác của nhà trường không có hiệu
quả

Mức Kỷ Luật
Mức độ 1: Can Thiệp Tại Trường (bao
gồm đình chỉ tại trường)

Mức độ 2:
Đình Chỉ
Ngoài Trường

Mức độ 3:
Hợp
Đồng
Hành Vi
hoặc
Chuyển
Sang
Trường
Đồng Cấp

Mức độ 4:
Giáo Dục
Thay Thế

Mức độ 5: Giáo
Dục Thay Thế
Kèm Hình Thức
Đuổi Học

Kỷ luật mức độ 3, 4 hoặc 5 sẽ do
Tổng Giám Đốc
quyết định sau phiên điều trần kỷ luật.

32.

35.

Hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm

Học sinh có hành động có
nguy cơ cao làm tổn hại
nghiêm trọng đến cơ thể
của người khác. Ví dụ
ném đồ vật vào trong
phòng hoặc mém ra
ngoài cửa sổ.

Hành vi liều lĩnh gây nguy
hiểm KHÔNG PHẢI là
chuồn học, đi lại trong hành
lang, hoặc
ra khỏi trường mà không
được phép

Liên kết băng đảng

Một học sinh tham gia vào
các hoạt động nguy hiểm với
danh nghĩa của một băng
nhóm đã được xác định để
thực hiện các hành vi gây rối
hoặc bất hợp pháp trong
trường học hoặc cộng đồng.

Mẫu giáo - Lớp 12

1. Nói chuyện để phục hồi
2. Vòng tròn tác hại và chữa lành
3. Wheel of Nia hoặc một dự
án hoặc hoạt động cộng đồng
cụ thể khác
4. Họp phụ huynh
5. COSA kèm kế hoạch
hỗ trợ học sinh
6. Tòa án thanh niên

Mẫu giáo - Lớp 12

Lớp
3 -12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Lớp
6 - 12

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày trở
lên

Lớp

Lớp

Lớp

Lớp

3 -12

6 - 12

6 - 12

6 - 12

Có thể phải
chịu đình chỉ
học dài hạn
từ 4 ngày
trở lên
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Bạo lực theo băng đảng và tham gia băng đảng
Hệ Thống Trường Học Universal sẽ không dung thứ cho các hoạt động băng đảng và/hoặc tham gia
vào các băng nhóm tại trường hoặc tại các sự kiện do nhà trường tài trợ. Học sinh không tuân thủ sẽ bị
kỷ luật theo Nội Quy Trường Học. Các băng đảng và các hoạt động liên quan đến băng đảng gây ra
mối đe dọa an toàn nghiêm trọng cho học sinh và cán bộ, làm gián đoạn quá trình giáo dục. Bất kỳ
thông tin nào liên quan đến băng đảng hoặc hoạt động liên quan đến băng đảng, cần được báo cáo
ngay cho ban giám hiệu nhà trường và cũng có thể được báo cáo cho Văn Phòng Giáo Dục Trung
Tâm.

Liên hệ Sở Cảnh Sát Philadelphia
Một số hành vi vi phạm trong quy tắc ứng xử cũng được xem là hành vi tội phạm theo luật của tiểu bang
Pennsylvania. Hệ Thống Trường Học Universal đã ký Biên Bản Ghi Nhớ (Memorandum of
Understanding, MOU) với Sở Cảnh Sát Philadelphia (Philadelphia Police Department, PPD) nêu rõ
những hành vi vi phạm pháp luật cần trình báo với PPD. Hành vi vi phạm pháp luật cần trình báo với Sở
Cảnh Sát Philadelphia bao gồm:
• Bắt cóc và cố tình bắt cóc
• Tấn công
• Đe dọa đánh bom
• Trộm cắp
• Tội liên quan đến ma túy và rượu bia
• Báo cháy và báo động giả (gây hỏa hoạn)
• Vẽ lên tường (nếu có ý phân biệt chủng tộc hoặc đe dọa)
• Lạm dụng trẻ em
• Hành vi tội ác vì thù ghét
• Vi phạm đạo đức (mang tính chất tình dục)
• Phá hoại tài sản
• Cướp
• Trộm cắp
• Xâm nhập trái phép
• Vi phạm liên quan đến vũ khí
Bản sao hoàn chỉnh của biên bản ghi nhớ có sẵn trên trang web của Hệ Thống Trường Học
Universal. Học sinh từ mười một (11) tuổi trở xuống sẽ không bị bắt giữ nếu không vi phạm một trong
những tội được liệt kê trong Biên Bản Ghi Nhớ. Cần báo ngay cho phụ huynh hoặc người giám hộ
của nạn nhân và nghi phạm về sự liên quan của con họ và các hoạt động liên lạc với phụ huynh phải
được ghi lại.
Ngoài ra, Hệ Thống Trường Học Universal còn ký với Sở Cảnh Sát Philadelphia Biên Bản Ghi Nhớ liên
quan đến Chương Trình Hoán Cải. Chương trình này cho phép PPD đưa ra những phương án giải quyết
thay thế cho việc bắt giữ và truy tố hình sự, chẳng hạn như hỗ trợ dịch vụ xã hội. Chương Trình Hoán
Cải cho phép Sở Cảnh Sát Philadelphia không cần bắt giữ học sinh nếu học sinh đó có hành vi vi phạm
không dùng bạo lực tại trường và chưa từng bị bắt giữ trước đó. Trong những trường hợp đó, học sinh
sẽ do Sở Dịch Vụ Nhân Sự xử lý.
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Thông tin trong sổ tay này có thể được cập nhật trong năm học
Để xem bản sao bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại
https://www.universalfamilyofschools.org/policies/
Hệ Thống Trường Học Universal không phân biệt đối xử trong công tác tuyển dụng, trong chương
trình giảng dạy hoặc trong các hoạt động dựa trên chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn
giáo, tổ tiên, tuổi tác, tình trạng hôn nhân
khuynh hướng tình dục (biết được hoặc nhận thức được), bản dạng giới, biểu hiện giới (biết
được hoặc nhận thức được), giới tính, khiếm khuyết, khuyết tật, quốc tịch, tình trạng công dân,
tư cách thành viên công đoàn, hoặc trình độ tiếng Anh hạn chế.
Chính sách không phân biệt đối xử này cũng áp dụng cho tất cả các hình thức phân loại được bảo vệ hợp
pháp khác.
Những ấn bản của thông báo này tuân thủ quy định của luật tiểu bang và liên bang bao gồm Tiêu đề IX của
Tu Chánh Án Giáo Dục năm 1972 và Mục 503 và 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973.
Văn Phòng Giáo Dục Trung Tâm của Hệ Thống Trường Học Universal- 1427 Catharine Street, 5th Floor
Philadelphia Pa 19146, 215-391-4161
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