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SỨ MỆNH 
Trường Công Lập Seattle cam kết thu 

hẹp khoảng cách về cơ hội để đảm bảo 
cho mỗi học sinh tiếp cận và được 

cung cấp một nền giáo dục xuất sắc. 
 

TẦM NHÌN 
Mỗi học sinh của Trường Công Lập 

Seattle nhận một nền giáo dục chất 
lượng cao, chương trình giáo dục toàn 
cầu và tốt nghiệp để sẵn sàng cho đại 

học, sự nghiệp và cộng đồng. 
 

Seattle Public Schools (SPS) cung ứng Cơ Hội 
Giáo Dục và Việc Làm Đồng Đều và không 
phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình 
hoặc các họat động dựa trên giới tính, chủng 
tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, tổ tông, 
nguồn gốc, tuổi tác, tình trạng kinh tế, xu 
hướng tình dục, bao gồm biểu hiện giới tính 
hoặc nhận dạng; thai kỳ; tình trạng hôn nhân; 
ngoại hình; tình trạng khuyết tật cảm giác, tinh 
thần hoặc thể chất; cựu chiến binh hoặc quân 
nhân; hoặc đang sử dụng chó hoặc thú vật 
được đào tạo để phục vụ.  SPS cung cấp 
sự truy cập bình đẳng tới Boy Scouts và 
các nhóm thanh thiếu niên được bổ 
nhiệm. Cho học sinh và thành viên của 
cộng đồng, các nhân viên sau đây đã 
được chỉ định để xử lý các câu hỏi 
 và khiếu nại về cáo buộc phân biệt đối xử và 
có thể được gửi qua thư, qua điện thoại hoặc 
email dựa theo thông tin dưới đây: 

 
Seattle Public Schools, MS 32-149 

PO Box 34165 
Seattle, WA 98124-1165 

Các quan ngại liên quan kỳ thị giới tính gồm 
cả quấy rối tình dục(xem Phụ Lục H), liên lạc : 

Title IX Grievance Coordinator tại 
(206) 252-0637 

title.ix@seattleschools.org 

Mọi lo ngại liên quan kỳ thị khuyết tật liên hệ: 
ADA/Section 504 Grievance Coordinator at 

(206) 252-0306 
accessibility@seattleschools.org 

 
Cho tất cả các trường hợp kỳ thị khác, liên lạc: 
Student Civil Rights Compliance Coordinator tại 

(206) 252-0306 
OSCR@seattleschools.org 

 
Nếu nhân viên có thắc mắc hoặc yêu cầu về 

những cung ứng cho người khuyết tật và/hoặc 
khiếu nại về sự phân biệt đối xử bao gồm quấy 

rối tình dục(xem Phụ Lục G), liên lạc: 
Chief of Human Resources 

Seattle Public Schools 
MS 33-157 

PO Box 34165 
Seattle, WA 98124-1165 

(206) 252-0024 

hreeoc@seattleschools.org 
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mailto:OSCR@seattleschools.org
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 có thể được gửi trực tiếp đến Văn phòng Kỷ luật tại: discipline@seattleschools.org; 

(206) 252-0820; hoặc 
 

Seattle Public Schools 
MS 31-177 

P.O. Box 34165 
Seattle, WA 98124-1165 

 
Mọi thắc mắc sẽ được trả lời trực tiếp hoặc được chuyển đến lãnh đạo 

thích hợp. Các chính sách của Hội đồng giáo dục được đề cập 
trong tài liệu này có thể được truy cập tại 

 
https://www.seattleschools.org/district/school_board/policies 

Các câu hỏi về Quyền Hạn và Nghĩa Vụ của Học sinh 
   

http://www.seattleschools.org/district/school_board/policies


 

 

Chúng tôi muốn bày tỏ sự cảm kích tới các học sinh, đối tác cộng đồng và đồng nghiệp, những người đã 
dành thời gian và đóng góp tiếng nói của họ: 

 
Học sinh từ các Trường: 

 
• Beacon Hill International School 
• Dearborn Park International School 
• West Seattle Elementary 
• Bailey Gatzert Elementary 
• Aki Kurose Middle School 
•Jane Addams Middle School 
• Catherine Blaine K-8 School 
• Franklin High School 
• Ingraham International High School 
• Rainier Beach High School 

 
Đóng góp của đối tác cộng đồng: 

 
• Emijah Smith 
• King County Executive Office of Performance, Strategy & Budget 
• King County Zero Youth Detention Project 
• King County School Based Partnerships 
• Disproportionality in Discipline Committee (với đại diện từ các gia đình, TeamChild, and 

the City of Seattle) 
• Seattle Council PTSA-Vice President, Molly Mitchell 
• Equity and Race Advisory Committee 
• Departments within central office - Behavioral Health, Stakeholder Engagement, 

Community and Family Engagement, African American Male Achievement, 
Department of Racial Equity Advancement, Prevention and Intervention, 
Health Education, Office of Student Civil Rights, and Special Education. 
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 Quyền Hạn và Nghĩa Vụ Của Học Sinh 
 
Quyền và Nghĩ Vụ của Học sinh tại Trường Công 
Lập Seattle đặt ra các quy tắc và quy định của 
Trường Công Lập Seattle về hành vi của học sinh. 
Nó được tạo ra nhằm tuân theo các yêu cầu luật 
của tiểu bang và phù hợp với Kế hoạch Chiến 
lược của Trường Công Lập Seattle. Nó đề cập 
đến Washington Administrative Code (WAC) mà 
quản lý việc sử dụng các phản hồi khắc phục (tức 
là kỷ luật, đình chỉ và đuổi học) đối với bất kỳ học 
sinh nào của một học khu. 

 
Nền tảng chính sách kỷ luật của Trường Công 
Lập Seattle là một trong những biện pháp 
phòng ngừa, bằng cách thiết lập một môi 
trường an toàn và thân thiện bao gồm những kỳ 
vọng chung về hành vi trong toàn trường và 
một ngôn ngữ chung đồng tạo bởi học sinh, gia 
đình, nhà giáo dục, quản trị viên, nhân viên học 
khu và tình nguyện viên trong khuôn khổ hệ 
thống Tier 1. Các quy định và chiến lược kỷ luật 
nhằm mục đích tối đa hóa thời gian giảng dạy 
và giảm mất giờ học và hậu quả cho hành vi. 

 
Tài liệu này áp dụng cho tất cả học sinh và được 
thiết kế để truyền đạt các chính sách về quyền và 
kỷ luật của học sinh cho tất cả các thành viên 
của cộng đồng giáo dục bao gồm các quy tắc, 
quy định, và các thủ tục đúng thủ tục. Phụ huynh 
và người giám hộ được khuyến khích xem xét 
các Quyền và Nghĩa Vụ của Học sinh với học sinh 
của họ. Nó mô tả những kỳ vọng ở trường cũng 
như những gì học sinh có thể mong đợi từ người 
lớn ở trường. 

 
Các Trường Công Lập Seattle cũng công bố 
“Các Quy Tắc Cơ Bản của Trường Công Lập 
Seattle” ở dạng flyer và phân phát cho tất cả học 
sinh vào đầu mỗi năm học. Tất cả các tài liệu về 
kỷ luật có thể được tìm thấy trên trang web của 
Trường Công Lập Seattle. 

 
Hội đồng giáo dục Seattle đã thông qua các 
quy tắc này vào tháng 7, 2021. Học khu Seattle 
tuân theo các quyền trọng yếu và đúng thủ tục 
được đảm bảo bởi văn phòng Office of 
Superintendent of Public Instruction under RCW 
28A.600.015. Xem, Chương 392-400. Qúy vị có 
thể yêu cầu một bản sao của các quy định bằng 
cách liên hệ với Cơ quan Khiếu nại Kỷ luật theo số 
206-252-0820 hoặc tải xuống quy định tại: 
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default. 
aspx?cite=392-400 
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Môi Trường An Toàn và Thân Thiện 
Học tập có ý nghĩa xảy ra trong môi trường an toàn, 
thân thiện, nhất quán và có thể đoán trước được. Khi 
học sinh có thể thể hiện được con người thật của 
mình, các em cảm thấy được trân trọng, được chào 
đón và an toàn ở trường, và có nhiều khả năng tham 
gia, lưu lại trường và học tập. Sự gia tăng đáng kể 
trong kết quả học tập cho học sinh xa nhất từ nền 
công lý giáo dục có thể thực hiện được khi thực hành 
đáp ứng văn hóa xây dựng mối quan hệ tin cậy, kết 
nối học sinh và trao quyền cho tiếng nói của học sinh, 
gia đình và cộng đồng trong việc đáp ứng nhu cầu 
của họ được sử dụng. 

 
Trường Công Lập Seattle cam kết tăng cường khả 
năng đáp ứng văn hóa bằng cách tôn trọng và 
đánh giá cao sự đa dạng trong các trường học 
và trong các lớp học trên toàn học khu với chủ ý 
tập trung vào các bé trai và thanh thiếu niên 
người Mỹ gốc Phi. Cam kết này nhằm hướng dẫn 
các quyết định thúc đẩy đối xử công bằng và 
bình đẳng cho tất cả mọi người. 

 
Một môi trường an toàn và thân thiện là điều quan 
trọng trong việc thúc đẩy cảm giác thân thuộc và 
hỗ trợ Seattle Excellence cho mỗi học sinh. Trường 
học an toàn và thân thiện sẽ bao gồm: 

 
• Các nhà giáo chia sẻ niềm tin vô điều kiện vào 

tiềm năng xuất sắc của mọi học sinh mà họ 
phục vụ; 

• Một tầm nhìn hiểu và thừa nhận các niềm tin, 
giá trị, nghi lễ và câu chuyện có phạm vi rộng 
trong văn hóa và môi trường của trường học; 

• Mối quan hệ và tương tác đích thực giữa 
học sinh, gia đình, thành viên cộng đồng 
và nhân viên; 

• Đối xử công bằng và bình đẳng, tôn trọng và 
coi trọng tất cả học sinh, gia đình, thành viên 
cộng đồng và nhân viên; 

• Môi trường học tập thân thiện, an toàn và dễ 
tiếp cận đối với tất cả mọi người; 

• Các cuộc khảo sát nhằm xem xét môi trường 
trường học dựa trên phản hồi từ học sinh, gia 
đình, thành viên cộng đồng và nhân viên; 

• Thực hành an toàn nhận dạng được thực 
hiện cho tất cả học sinh, phụ huynh/người 
giám hộ, thành viên cộng đồng và nhân viên 
bất kể bản sắc xã hội của họ bao gồm nhưng 
không giới hạn, chủng tộc, dân tộc, nhận 
dạng giới tính, khuynh hướng tình dục, tình 
trạng kinh tế xã hội, tuổi tác, khả năng, quốc 
tịch và kích thước/hình dạng cơ thể. 



 

 

Dấu hiệu cho thấy về việc cung cấp thành công 
một môi trường an toàn và thân thiện là học sinh 
cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với nhân viên 
nhà trường khi có nhu cầu. Chúng tôi hiểu rằng 
học sinh đôi khi có thể gặp phải những căng 
thẳng về cảm xúc và/hoặc thể chất tác động tiêu 
cực đến hành vi của họ. Trong thời gian này, học 
sinh được khuyến khích chia sẻ với một người lớn 
đáng tin cậy. Nhân viên cam kết hỗ trợ mỗi học 
sinh để các em có thể tham gia hoàn toàn vào 
ngày học. 

 
Đôi khi cố vấn, hỗ trợ và các nguồn bổ sung có 
thể hữu ích. Một số cơ quan cộng đồng cung 
cấp hỗ trợ và cung cấp thông tin về các dịch 
vụ sức khỏe và nhân sinh và luôn sẵn sàng cho 
cư dân trong Quận King. Qúy vị có thể gọi 800-
621-4636 hoặc 211 để biết thêm thông tin. 
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I. HỌC KHU CAM KẾT 

Seattle Public Schools nhận biết rằng: 
 

• Có sự không tương xứng về chủng tộc trong 
hình thức kỷ luật tại học khu; 

 
• Mỗi tình huống liên quan đến kỷ luật có thể 

phức tạp với dưới nhiều yếu tố đòi hỏi nhân 
viên phải hiểu chức năng của hành vi học 
sinh; 

 
• Học sinh, gia đình và người giám hộ có quyền 

trở thành đối tác tích cực trong việc cung cấp 
ý kiến trước khi nhà trường tham gia vào quá 
trình ra quyết định kỷ luật. 

 
• Những người tham gia vào quá trình ra quyết 

định kỷ luật nên xem xét các yếu tố giảm nhẹ 
và châm chước; và 

 
• Có một tác động tiêu cực không thể phủ nhận 

đối với sự kết nối với học sinh và tỷ lệ tốt nghiệp 
khi các phương pháp đình chỉ đã được sử dụng. 

 
2019-24 Seattle Public Schools Dự Án Chiến 

Lược Để Hành Động: 
 

KHI CHÚNG TÔI TẬP TRUNG vào việc đảm bảo bình 
đẳng chủng tộc trong hệ thống giáo dục của 
chúng tôi, không hối tiếc khi giải quyết các nhu 
cầu của các em học sinh da màu là người đứng 
xa nhất từ nền giáo dục công bằng, và làm việc 
để loại bỏ sự phân biệt chủng tộc trong hệ thống 
giáo dục bằng việc thực hiện các điều sau: 

 
• Phân bổ chiến lược hỗ trợ thông qua cơ cấu 

bình đẳng chủng tộc; 
 

• Cung cấp hướng dẫn giảng dạy chất lượng 
cao, phù hợp với tiêu chuẩn cho mọi trình độ 
và tiếp tục phục vụ các em; 

 
• Tạo môi trường lành mạnh, hỗ trợ, văn hóa ứng 

xử từ lớp học đến văn phòng hành chánh; 
 

• Trực tiếp và liên tục hợp tác với phụ huynh 
và cộng đồng là người đại diện cho các bé 
trai và thanh thiếu niên người Mỹ gốc Phi 
và các học sinh da màu khác và 

người đứng xa nhất từ nền giáo dục công bằng,và 
 

• Làm rõ các điều cam kết và thực hiện chúng. 
 

SAU ĐÓ chúng tôi sẽ thu hẹp khoảng cách về cơ hội và 
thành tích để mỗi học sinh nhận được một nền giáo dục 
toàn cầu và chất lượng cao. 

 
II. NHÂN VIÊN VÀ TRƯỜNG HỌC CAM KẾT 

Nhân viên Trường Công Lập Seattle có đạo đức ràng 
buộc với: 

 
• Đảm bảo một môi trường học đường và học khu an 

toàn và thân thiện; 
 

• Làm việc để xóa bỏ những di sản của phân biệt chủng tộc 
trong hệ thống giáo dục của chúng tôi để cung cấp một 
môi trường an toàn và thân thiện cho tất cả học sinh; 

 
• Tự xác định các cơ hội để phản ánh niềm tin cá 

nhân, thực hành nghề nghiệp bằng cách sử 
dụng thông tin lịch sử, dữ liệu để phân tích, và 
kiểm tra các hệ thống và chính sách cho 
những thay đổi tiềm ẩn thay vì đặt toàn bộ 
trách nhiệm về sự thay đổi cho học sinh, phụ 
huynh và người giám hộ; 

 
• Tìm kiếm, tham dự và tham gia vào các cơ hội 

phát triển chuyên môn nhằm thúc đẩy các hoạt 
động chống phân biệt chủng tộc và nâng cao 
các kỹ năng và thực hành hướng dẫn cũng như 
các chiến lược xoa dịu; 

 
• Giải quyết một cách dứt khoát nhu cầu của các 

bé trai và thiếu niên người Mỹ gốc Phi và những 
Học sinh Da màu khác, những người xa nhất từ 
nền công lý giáo dục nhất bằng cách cộng tác 
với học sinh, phụ huynh và người giám hộ, các đối 
tác cộng đồng, và nhân viên trường học; 

 
• Xem xét thành kiến ngầm của họ, làm việc từ lăng 

kính thông báo về tổn thương và đáp ứng văn hóa 
qua sử dụng các kỹ năng xoa dịu bằng lời nói; 

 
• Hợp tác với học sinh trong việc tạo ra các lớp 

học và môi trường trường học lành mạnh, an 
toàn, hỗ trợ, đáp ứng văn hóa; 

 
• Biện hộ cho các nhu cầu giáo dục, văn hóa, cảm 

xúc xã hội của học sinh và cha mẹ và người giám 
hộ của họ; 
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• Giữ tất cả các học sinh có kỳ vọng cao và 
cung cấp hướng dẫn học tập và cảm xúc xã 
hội có chất lượng và hiệu quả và hướng dẫn 
học thuật, nơi học sinh được kết nối và được 
mời đóng góp vào việc học; 

 
• Cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ phù hợp về 

mặt văn hóa cho học sinh, phụ huynh, người 
giám hộ và nhân viên; 

• Tạo cơ hội cho tiếng nói của học sinh được 
lắng nghe và có thể thay đổi nội dung khóa 
học và thực hành; 

 
• Phối hợp sớm với phụ huynh và người giám hộ 

để tìm ra các giải pháp và hỗ trợ các nhu cầu 
của học sinh; 

 
• Hiểu rõ, chăm sóc và thiết lập mối 

quan hệ tích cực với học sinh; 
 

• Đánh giá, nâng cao, mô hình hóa và dạy rõ 
ràng các kỹ năng cảm xúc xã hội, và hành vi 
cho học sinh; 

 
• Hiểu mục đích của kỷ luật là hỗ trợ thay đổi 

hành vi tích cực và không phải khai trừ hoặc 
trừng phạt; 

• Kết nối sớm với học sinh, phụ 
huynh/người giám hộ, các tổ 
chức dựa vào cộng đồng, và 
các nhân viên khác để xác định 
các biện pháp kỷ luật thay thế; 

 
• Sử dụng nhiều cách khác nhau để 

hỗ trợ hành vi của học sinh sau khi 
tổn hại xảy ra, đồng thời giảm thiểu 
việc sử dụng các phương pháp 
khai trừ và khuyến khích giải quyết 
các vấn đề trong môi trường học 
đường; 

 
• Thực hiện các biện pháp kỷ luật ít 

gây ảnh hưởng nhất đến mối quan 
hệ học sinh-nhà trường, đồng thời 
tiết kiệm tối đa thời gian giảng dạy 
và; 

 
• Chịu trách nhiệm giảng dạy và 

làm gương về tính trách nhiệm, 
sửa chữa và khôi phục mối 
quan hệ với học sinh, và đảm 
bảo phản hồi công bằng và 
minh bạch đối với các thực 
hành. 
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Là một thành viên của trường, học sinh có các quyền: 
 

• Một trường học và lớp học an toàn và thân 
thiện dựa trên những kỳ vọng được đồng tạo 
ra nhằm thúc đẩy sự an toàn về bản sắc và 
tôn vinh con người đích thực của mình; 

• Một nền giáo dục chất lượng với kỳ vọng cao 
và sự hỗ trợ thích hợp bao gồm quyền tiếp 
cận công bằng với nội dung đáp ứng văn 
hóa, giảng dạy chất lượng cao, dịch vụ, tài 
nguyên và các hoạt động ngoại khóa; 

• Tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao; 
• Được đối xử với sự tôn trọng và phẩm giá; 
• Trải nghiệm rõ rệt và thể hiện văn hóa 

của mình trong đội ngũ nhân viên của 
trường và trong suốt chương trình giảng 
dạy; 

• Được lắng nghe và tiếng nói của các em 
được nghe thấy; 

• Cảm thấy có cảm giác cộng đồng, giống 
như thuộc về, và được chăm sóc ở trường; 

• Nhờ cha mẹ và người giám hộ tham gia vào 
các nỗ lực hỗ trợ các em trong việc đáp ứng 
các kỳ vọng và gặt hái thành tích học tập; 

• Được tạo cơ hội để học hỏi từ những sai lầm 
và được hỗ trợ để thực hiện những thay đổi 
mong muốn được nhận định bởi chính bản 
thân, phụ huynh và người giám hộ của các 
em và nhân viên nhà trường; 

• Chọn để có chính em và cha mẹ/người 
giám hộ của mình tham gia vào trường 
học và cộng đồng học tập lớn hơn; 

• Được cập nhật thông tin qua ngôn ngữ chính 
của các em; 

• Là một phần của hệ thống giáo dục chống phân 
biệt chủng tộc với một lộ trình rõ ràng để báo cáo 
hoạt động phân biệt chủng tộc mà không bị trả đũa 
(để biết thêm thông tin về cách báo cáo sự cố, vui 
lòng liên hệ với lãnh đạo trường); 

• Được hỗ trợ phù hợp về mặt văn hóa, đặc 
biệt khi xảy ra các vụ việc phân biệt chủng 
tộc có khả năng ảnh hưởng đến quyền 
được cảm thấy an toàn và học tập của các 
em; 

• êu cầu phụ huynh/người giám hộ tham 
gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào để 
phản hồi cho một vụ kỷ luật ở trường; 

• Tiếp tục tiếp cận các hoạt động và giáo 
dục, trong khi đang được thu thập thông 
tin toàn về một vụ kỷ luật; 

• Kháng nghị việc đình chỉ và đuổi học trong 
vòng (5) ngày làm việc của trường và trường 
hợp đuổi học khẩn cấp trong vòng ba (3) 
ngày làm việc. Thêm thông tin cho quá trình 
này, xem trang 29 hay liên hệ Discipline 
Appeals Office qua 206-252-8020 
để bắt đầu quy trình kháng cáo) và quyền 
tham gia vào một cuộc họp tái cam kết an 
toàn và chào đón trước khi học sinh trở lại 
trường. 

Ngoài ra, các học sinh có các quyền cơ bản 
(WAC 392-400-805)và trường học không được 
xâm phạm một cách bất hợp pháp các quyền: 
Tự do Khỏi Sự Đối Xử Phân Biệt Bất Hợp Pháp 
Tự do Ngôn Luận 
Tự do Báo Chí 
Tự do Họp Hội An Hòa 
Tự do Kiến Nghị để Giải Quyết các Khiếu Nại  
Tự do Tôn giáo 
Tự do Khỏi Bè Phái Kiểm Soát hoặc Ảnh Hưởng 
Tự do Khỏi Việc Lục Soát Không Hợp Lý và Tịch 
Thu (Xem Phụ Lục A) 
Tự do Theo Đuổi Một Nền Giáo Dục dưới sự 
Trông Coi của Học Khu 
Quyền có Được Cơ Hội Giáo Dục Bình Đẳng 
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III. QUYỀN CỦA HỌC SINH 



 

 

 

IV. NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH 
 

Là một thành viên của cộng đồng trường 
học, các em phải có trách nhiệm cá nhân 
cho: 

• Chia sẻ với người lớn tin cậy khi các em đang trải 
qua những căng thẳng về mặt cảm xúc và/hoặc 
thể chất nhằm mục đích nhận được sự hỗ trợ 
hoặc tài nguyên phù hợp về mặt văn hóa; 

 
• Yêu cầu được giúp đỡ để đáp ứng các nhu 

cầu về giáo dục, văn hóa, cảm xúc xã hội; 
 

• Tham gia vào cuộc đối thoại tôn trọng lẫn 
nhau với nhân viên và các học sinh khác; 

 
• Đi học và sẵn sàng cho học tập với khả năng 

tốt nhất của các em; 
 

• Đóng góp vào môi trường an toàn 
và thân thiện; 

 
• Tôn trọng và chú ý đến quyền của 

người khác; 
 

• Tuân theo “Các Quy tắc Cơ bản của Trường Công Lập 
Seattle” và các quy tắc riêng của trường; 

 
• Trang phục phù hợp với School Board 

Policy No. 3224; 
 

• Xác định bản thân và tuân theo các yêu cầu 
hợp lý từ nhân viên nhà trường; và 

 
• Tôn trọng tài sản của người khác và nhà 

trường. (Xem School Board Policy 
No. 3520) 

 
• Khi một học sinh không tuân theo những 

nghĩa vụ này, học sinh có thể bị kỷ luật. 
 

Nếu tin rằng các quyền của mình đã bị vi 
phạm, vui lòng liên hệ với văn phòng 
discipline office tại: 206-252-8020 hay 
email: discipline@seattleschools.org 

V. YÊU CẦU BIỆN PHÁP BẢO VỆ KHI KỶ LUẬT 
Học Sinh Hội Đủ cho Giáo Dục Đặc Biệt và 

Mục 504 (Xem Phụ Lục B) 
 

Khi học sinh đủ điều kiện cho chương trình giáo 
dục đặc biệt và Mục 504 được nhân viên nhà 
trường cố ý hỗ trợ, chúng sẽ ít có khả năng bị khai 
trừ có nghĩa là rõ làm gián đoạn đáng kể đến 
việc học và ảnh hưởng đến kết quả học tập của 
các em. 

 
Khi một trường học khai trừ một học sinh trong 
chương trình giáo dục đặc biệt hoặc Mục 504 
khỏi nơi học hiện tại của các em vì lý do kỷ luật, 
nhà trường phải tuân theo các quy tắc kỷ luật 
của Tiểu bang Washington áp dụng cho tất cả 
học sinh (WAC 392-400), và phải cung cấp cho 
Học sinh Biện Pháp Bảo Vệ kỷ luật Tiểu Bang và 
Liên Bang dành cho học sinh khuyết tật. 

 
Biện Pháp Bảo Vệ khi Kỷ Luật cần thiết cho một 
học sinh đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt hoặc 
bao gồm Mục 504, khi thích hợp: đánh giá hành 
vi chức năng; Kế Hoạch Cải Thiện Hành Vi; xem 
xét biểu hiện xác định; tạm thời chỉ định trường 
học thay thế cho các học sinh vi phạm hành vi 
liên quan đến vũ khí, ma túy bất hợp pháp 
và/hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng; biện 
pháp bảo vệ cho học sinh chưa được coi là đủ 
điều kiện cho giáo dục đặc biệt hoặc Mục 504; 
và bảo vệ cho những học sinh có phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình đã thu hồi sự 
đồng ý với giáo dục đặc biệt nhưng đồng ý với 
các dịch vụ Mục 504. 

 
Những biện pháp bảo vệ kỷ luật này được quản trị 
dù trường học có thể thực hiện hình thức khai trừ 
kỷ luật cho một học sinh đủ điều kiện cho giáo 
dục đặc biệt hay Mục 504. Xem Phụ lục B: Biện 
Pháp Bảo Vệ khi Kỷ Luật cần thiết cho một học sinh 
đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt hoặc bao gồm 
Mục 504. 
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Yêu Cầu Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Học sinh 
và Phụ huynh/Người giám hộ/Gia 

đình với Tiếng Anh hạn chế 

Cha mẹ/người giám hộ/gia đình không nói, nghe, 
đọc hoặc viết tiếng Anh một cách thành thạo có 
quyền được yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ. 

 
Luật pháp Tiểu bang và Liên bang 
Washington yêu cầu các trường trao đổi 
thông tin với các phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình với trình độ tiếng Anh hạn chế 
bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu về bất kỳ 
chương trình, dịch vụ hoặc hoạt động nào. 
Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở 
các chính sách và thủ tục kỷ luật học sinh. 

 
Các trường học phải đáp ứng yêu cầu hỗ trợ 
ngôn ngữ của phụ huynh/người giám hộ/gia 
đình. Nhà trường cần lưu ý rằng phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình có thể bị hạn 
chế - thành thạo tiếng Anh ngay cả khi con 
họ thành thạo tiếng Anh. 

 
Các trường học phải cung cấp bản dịch và phiên 
dịch từ các cá nhân có trình độ và phù hợp và 
không được dựa vào học sinh, anh chị em, bạn 
bè hoặc nhân viên nhà trường chưa được đào 
tạo để dịch thuật hoặc phiên dịch cho phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình. 
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VI. HÀNH VI VI PHẠM CỦA HỌC SINH 

Arson - Đốt 
Cố ý đốt lửa hoặc tạo ra vụ nổ. 

 
Assault - Hành hung (Xem phần Vũ Lực khi xác định tính nghiêm trọng của vi phạm) Có hành vi bạo 
hành, dùng vũ lực một cách không đáng, hoặc cho thấy sự chủ ý và cố tình có hành vi bạo hành với 
người khác bao gồm bạo lực gia đình. 

 
(Physical) Aggression - (Hành Động) Vũ Lực 
Một hành động vũ lực mà ảnh hưởng đến môi trường học tập ở ở phương diện an toàn hoặc/và 
không cố tình làm hại một người khác. 

 
Thích hợp cho bất kỳ học sinh trong các trường hợp khi sự điều chỉnh hoặc chưa trưởng thành về cảm 
xúc để hiểu được hậu quả của hành vi. 

 
Hiếp đáp, Dọa nạt hoặc Quấy rối 1(Vui lòng xem Ngôn ngữ Thô tục cho học sinh tiểu học hoặc sự 
việc chỉ xảy ra một lần) 

 
Tham gia vào các hành vi bắt nạt, đe dọa hoặc quấy rối bằng văn bản, bằng lời nói, điện tử hoặc hành vi 
có chủ đích, liên tục, và phổ biến bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ hành vi nào sau đây: 

 
• gây tổn hại về thể chất cho học sinh hoặc làm hư hại tài sản của học sinh; 
• có tác động can thiệp đáng kể vào việc học của học sinh; 
• nghiêm trọng, dai dẳng hoặc phổ biến đến mức tạo ra một môi trường giáo dục 

đáng sợ hoặc đe dọa; hoặc 
• có tác động làm gián đoạn đáng kể hoạt động có trật tự của trường. 

 
Dựa trên chi tiết nêu trên nếu bất kỳ hành vi nào xảy ra cho một người với tư cách thành viên 
tầng lớp được bảo vệ (giới tính, chủng tộc; tín ngưỡng; màu da; tôn giáo; tổ tiên; nguồn gốc quốc 
gia; tuổi tác; tình trạng kinh tế; xu hướng tính dục, bao gồm cả biểu hiện giới tính hoặc danh tính; 
mang thai; tình trạng hôn nhân; dáng vẻ bề ngoài, sự hiện diện của bất kỳ khuyết tật về cảm giác, 
tinh thần hoặc thể chất; vinh dự xuất ngũ cựu quân nhân hoặc quân đội; hoặc việc sử dụng chó 
huấn luyện hoặc thú vật huấn luyện) nó sẽ tạo ra sự quấy rối phân biệt đối xử. 

 
Khu học chánh sẽ kỷ luật các lời nói của học sinh bên ngoài nhà trường bao gồm lời nói qua 
phương tiện điện tử mà nguyên do hoặc hăm doạ sẽ tạo nên một giáng đoạn đáng kể trong 
trường hoặc can thiệp vào việc giáo dục và an toàn của học sinh. Gián đoạn đáng kể bao gồm 
nhưng không giới hạn ở sự can thiệp vào việc giảng dạy, hoạt động của trường, những cuộc cãi 
vã hoặc đánh nhau giữa học sinh hoặc một môi trường thù địch gây trở ngại đáng kể đến việc 
học của học sinh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Xem, Quấy rối quá hoại để biết quấy rối và hành vi đe dọa trong lớp. và xem, RCW 28A.300.285. 
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Thực hiện các hành vi đó có thể đến mức độ quấy rối, hăm doạ hoặc bắt nạt có nhiều hình thức 
bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

 
• Có hành vi bắt nạt bằng phương tiện điện tử, hăm dọa và quấy rối bao gồm nhưng không 

giới hạn ở hăm dọa trên mạng, trong sân trường, trong sinh hoạt của trường, trên xe buýt 
hoặc trong ngày học; 

 
• Đàn áp học sinh ở trường, nhóm, lớp hoặc văn phòng qua hành vi bắt bớ, quấy rối, hay ép 

buộc hoặc gây tác hại xã hội hoặc tình cảm cho học sinh (Xem phần Ăn hiếp). 
 

Không có quy đinh một người phải có biểu hiện như thế nào để tỏ ra bắt nạt, hăm dọa hoặc quấy 
rối. 

 
Burglary-Ăn trộm 
Cố tình vào hoặc ở trong phòng ốc một cách bất hợp pháp với ý định lấy trộm đồ vật. 2 

 
Computer Trespass, Tampering, and Misuse- Lạm dụng, phá hoại và sử dụng máy vi tính trái phép 3 
Cố tình xâm nhập vào hệ thống lưu trữ dữ kiện trong máy vi tính của Nha hoặc của trường. 

 
Dangerous Weapons-Các loại vũ khí nguy hiểm 4 
Mang vũ khí nguy hiểm, hoặc tàng trữ trong khuôn viên nhà trường, trong các xe chở học sinh, 
các tòa nhà được Nha học chánh sử dụng hoặc tại các sinh hoạt do nhà trường tổ chức. 
Chính sách của nha là không tha thứ cho những vi phạm về vũ khí. 

 
Disobedience-Không Vâng Lời(Không đuổi học nếu học sinh là học sinh Mẫu giáo – lớp 5) 
Cố ý hoặc liên tục không tuân theo hoặc làm theo hướng dẫn của giáo viên và các nhân viên 
khác trong trường. 

 
Disruptive Conduct-Hành vi gây rối (Không đuổi học nếu học sinh là học sinh Mẫu giáo – lớp 5) 
Can thiệp một cách đáng kể vào việc giảng dạy hoặc học tập trong lớp học, hoạt động của 
trường hoặc các hoạt động ngoại khoá. 

 
Distributing Alcoholic Beverages- Phân phối các loại rượu bia 
Phân phối, chia sẻ, hoặc truyền tay cho nhau rượu bia, kể cả các loại nước giải khát có chất cồn. 

 
Distributing Illegal Drugs, Controlled Substances, Prescription or Over-the-Counter Drugs 
Phân phối dược phẩm bất hợp pháp và các dược phẩm có tính kềm chế, thuốc uống theo 
toa hoặc không cần toa-Buôn bán, chia sẽ, hoặc phân phát dược phẩm trái phép, các 
dược hóa phẩm có tính kềm chế, thuốc theo toa, thuốc không cần toa, và hoặc đồ tiêm 
chích bao gồm nhưng không giới hạn các loại ống hút thuốc, các dụng cụ thủ công, các 
dụng cụ thuốc hút điện tử hoặc các sản phẩm có chứa dược phẩm trái phép. 

 
Distributing Marijuana-Phân phối cần sa 
Phân phối, chia sẽ, hoặc phân phát cần sa ma túy, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thuốc 
theo toa, cần sa trồng ở nhà hoặc mua bên ngoài, đồ ăn có cần sa và các dụng cụ điện tử có 
chứa cần sa, và hoặc đồ tiêm chích bao gồm nhưng không giới hạn các loại ống hút thuốc, các 
dụng cụ thủ công, các dụng cụ thuốc hút điện tử hoặc các sản phẩm có chứa cần sa. 

 
 

2 Xem, Xâm nhập để biết thêm các mục đích của việc có mặt ở trường và học khu trái phép. 
3 Xem, Hành vi Quấy rối để biết vi pham về máy vi tính không chủ ý không đạt mức độ xâm nhập máy vi tính. 
4 Xem, Súng và vũ khí đồ chơi để biết thêm về đồ chơi nào không giống như vũ khí. 
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Extortion, Blackmail, Coercion- Tống tiền, hăm dọa, cưỡng chế 
Lấy tiền hoặc tài sản bằng bạo lực hoặc hăm dọa, hoặc cưỡng chế một người nào đó làm một 
điều gì ngược lại ý nguyện của họ bằng bạo lực hoặc hăm dọa. 

 
False Alarm-Báo động giả 
Giật chuông báo động cứu hỏa hoặc gọi 911 để báo động giả. 

 
False Reporting-Báo cáo giả 
Cố ý báo cáo và (ác ý) báo cáo sai sự thật hoặc chứng thực sai về hành vi sai trái của người khác 
khi sự việc đã không xảy ra, bao gồm cả việc lan truyền một tin đồn thất thiệt một cách ác ý. 

 
False Threats-Đe dọa giả 
Báo cáo giả về bom hoặc một người nào đó có vũ khí trong bất cứ phòng ốc, hoặc ở khuôn viên trường, 
xe chuyên chở hoặc trong các sinh hoạt do nhà trường tổ chức. 

 
Fighting-Đánh nhau 
Tham gia hoặc khiêu khích để đánh nhau vì thù hiềm, bao gồm lên kế hoạch đánh nhau hoặc sẵn 
lòng tham gia ở các cuộc đánh nhau đã được lên kế hoạch mà tạo ra chấn thương nghiêm trọng 
cho người tham gia. 

 
Firearms-Súng ống 
Mang súng ống, hoặc tàng trữ trong khuôn viên nhà trường, trong các xe chở học sinh, các tòa nhà 
được Nha học chánh sử dụng hoặc tại các hoạt động hoặc sự kiện do nhà trường tổ chức. 
 
Bất kỳ học sinh nào được xác định đã mang súng, hoặc đã tàng trữ súng trong khuôn viên nhà trường, 
trong các xe chở học sinh, các tòa nhà được Nha học chánh sử dụng thì sẽ bị trục xuất khỏi trường 
không ít hơn một năm, và các viên chức thực thi pháp luật sẽ được thông báo theo yêu cầu của điều 
RCW 28A.600.420 và RCW 9.41.280. Biện Pháp Bảo vệ kỷ luật đặc biệt áp dụng cho học sinh đủ điều kiện 
cho giáo dục đặc biệt và Mục 504. Xem Phụ lục B. 

 
Fireworks, Explosives, Chemicals, and Incendiary Devices-Thuốc pháo, thuốc nổ, hỏa chất và dụng cụ 
đốt cháy 
Tàng trữ hoặc sử dụng thuốc pháo, chất nổ, hoá chất hoặc các dụng cụ đốt cháy hoặc tàng trữ 
bất cứ một loại nào kể trường trong khuôn viên nhà trường, trong các xe chuyên chở học sinh, 
các phòng ốc tài sản được nha học chánh sử dụng hoặc tại các sinh hoạt do nhà trường tổ chức. 

 
Gambling-Cờ bạc 
Chơi bài, xúc sắc hoặc các trò chơi ăn tiền hoặc những đồ vật có giá trị. 

 
Gang/Hate Group Activity- Băng đảng và nhóm tị hiềm 
Thuộc một băng đảng, nhóm tị hiềm hoặc tổ chức, băng nhóm tương tự được biết đến qua 
những hành động băng đảng/nhóm tị hiềm trong khuôn viên nhà trường hoặc trong các sinh 
hoạt hoặc hoạt động. 

 
Graffiti-Viết vẽ bậy 5 
Cố tình viết, sơn, vẽ, cạo, đánh dấu, khắc hình ảnh trên tất cả tài sản của khu học chánh và của 
nhân viên và học sinh, trừ khi học sinh được phép của nhân viên nhà trường. 

 
 

5 Xem, Làm hư hại Tài sản để biết vẽ bậy làm hư hại hơn $100. 
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Hazing-Ăn hiếp 6 (Cũng có thể xem Hiếp đáp, Dọa nạt hoặc Quấy rối.) 
Khởi sướng hoặc quấy rối các học sinh bằng những hành vi không an toàn hoặc tạo ra bất hợp pháp 
hoặc có thể tạo ra việc nguy hại cơ thể 7 hoặc nguy hiểm. (Cũng có thể xem Hiếp đáp, Dọa nạt hoặc 
Quấy rối.) 

 
Inappropriate Language-Ăn nói thô tục 8 (Cũng có thể xem Hiếp đáp, Dọa nạt hoặc Quấy rối khi xác 
định mức độ nghiêm trọng của hành vi.) 
Sử dụng từ ngữ gây tổn thương, có hại, nhục mạ, chửi bới, làm nhục bao gồm từ ngữ thô tục và chửi 
bới. 

 
Inappropriate Sexual Conduct-Hành vi không thích hợp về tình dục 
Liên quan đến các hành vi tình dục mà không thích hợp với môi trường học tập ở trường (Xem 
Inappropriate Touching; Lewd Conduct; Sexual Assault; Sexual Harassment.) 

 
Inappropriate Touching-Sờ mó không thích hợp 9 
Sờ mó không thích hợp hoặc không được cho phép vào người khác và làm người đó khó chịu. 

 
Interference with School Authorities-Ngăn cản giới chức nhà trường 
Can thiệp vào việc xử lý của các viên chức khu học chánh bằng cách: 

• Dùng sức lực hoặc bạo hành và chủ ý nhắm vào viên chức này, ví dụ như khi viên 
chức này đang cố gắng tách rời một trận đánh và vô tình đánh trúng người này; 
Không nghe lệnh giải tán hoặc rời khỏi trường khi có lệnh của viên chức nhà trường; hoặc 

• La ó, sách nhiễu viên chức nha học chánh khi họ xử lý, thi hành, cứu xét hoặc tiến hành 
nhiệm vụ của nha nhằm mục đích cản trở họ thực thi nhiệm vụ bảo vệ an toàn của họ. 
Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

o Liên tục 10 dùng các từ ngữ hỗn láo hoặc chửi bới nhân viên của học khu 
hoặc; 

o Dùng các dụng cụ điện tử (ví dụ., máy chụp hình, điện thoại chụp hình, máy 
quay phim) mà làm cho nhân viên bị xấu hổ hoặc cảm thấy nhục nhã; hoặc 

o Cản trở việc điều tra của nhân viên nhà trường, bao gồm nhưng không giới hạn 
ở bất kỳ trường hợp sau đây: từ chối gửi lên kiểm soát hợp lý hoặc trả lời các 
câu hỏi hợp lý, hoặc cố tình nói dối hoặc khuyến khích người khác nói dối một 
cách có chủ ý về sự thật của sự việc. 

 
Intimidation of School Authorities- Hăm dọa giới chức nhà trường 
Ngăn cản hoặc có ý ngăn cản vào việc xử lý nhiệm vụ của các viên chức nha học chánh bằng những 
hăm dọa trực tiếp, cố tình hoặc chủ ý bằng sức lực, hoặc bạo hành làm cho người này lo sợ cho vấn đề 
an toàn bản thân. 

 
Lewd Conduct-Hành vi khiếm nhả 11 
 Có những hành vi tình dục khiếm nhã, hoặc đơn phưong hoặc đồng tình với người khác bao gồm 
làm tình, khẩu dâm, sờ mó, khêu dâm, phơi bày bộ phận sinh dục hoặc trưng bày hình ảnh khêu 
dâm.(Xem thêm Inappropriate Sexual Conduct; Inappropriate Touching; Sexual Touching; Sexual 
Assault; Sexual Harassment.) 

 

6 Xem, Hiếp đáp, Dọa nạt hoặc Sách nhiễu cho các hành vi ít nghiêm trọng hơn. 
7 Xem, Hành hung để biết các hành vi hành cũng có liên quan 
8 Xem, Đe dọa bạo hành để biết các mối đe dọa có thực. 
9 Xem, Tấn công tình dục cho hành vi nghiêm trọng hơn hoặc đụng chạm không thích hợp. 
10 Xem Ăn nói Thô Tục cho ít sử dụng liên tục. 
11 Xem, Quấy rối tình dục, về các hành vi vũ lực hoặc gây tổn hại. và xem Hành vi không thích hợp về tình dục để biết các hành vi này. 
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Malicious Harassment- Sách nhiễu ác ý 12 (Xem Bullying, Intimidation or Harassment or 
Inappropriate Language khi xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi) 
Cố tình và có ác ý phi phạm một trong những việc sau bởi vì có thành kiến về chủng tộc, màu da, 
tôn giáo, nòi giống, xuất xứ, giới tính, su hướng tình dục hoặc khuyết tật tâm thần, thể xác, giác 
quan của một người nào đó: 

• Làm một người nào khác bị thương. 
• Làm hỏng hoặc phá hại tài sản của nạn nhân hoặc một người nào khác. 
• Đe dọa một người hoặc một nhóm nào đó làm cho người này hoặc nhóm người này sợ 

hãi cho bản thân họ và cho tài sản của họ, bao gồm quyền học tập và an toàn của họ 
trong trường. 

 
Những vi phạm về phần này sẽ được tăng lên đến mức độ theo định nghĩa mà Bang quy định về việc Sách 
Nhiễu Ác Ý. 

 
Sách nhiễu ác ý có thể phải hoặc không phải là một vấn về cá nhân nhưng xảy ra bởi vì nạn nhân là 
thành viên trong nhóm kể trên.  Xem, RCW 9A.36.080. (Xin xem thêm Bullying, Intimidation, or 
Harassment.) 

 
Malicious Property Damage-Phá phách thiệt hại tài sản 
Cố tình gây hư hại hoặc làm hỏng (kể cả việc vẽ bậy bạ) bất cứ tài sản nào của trường, nhân viên 
hoặc học sinh, hoặc xe buýt, cũng như viết, sơn vẽ bậy bạ vào bất kỳ tài sản nào của trường, của 
nhân viên, hoặc xe buýt gây thiệt hại hơn $100.13 

 
Misrepresentation-Giả mạo 

• Giả mạo chữ ký phụ huynh, người giám hộ hoặc chữ ký của người khác trên thư từ gửi 
cho nhà trường hoặc trên tất cả các văn kiện nhà trường. 

• Đổi điểm hoặc hồ sơ điểm danh trên các mẫu đơn chính thức của Nha, bao gồm bản báo 
cáo điểm danh, và các sổ điểm cho bất cứ học sinh nào mà không có phép của nhân 
viên nhà trường. 

• Cung cấp tên giả khi nhân viên nhà trường hỏi tên 
• Cung cấp thông tin sai lệch cho nhân viên hoặc mạo nhận người khác bằng lời nói hoặc 

văn bản hoặc gây hiểu lầm về việc học sinh có mặt hoặc vắng mặt ở trường bao gồm 
nhưng không giới hạn ở cho phép học sinh khác vắng mặt sai trái hoăc cho phép học 
sinh khác ra khỏi lớp sớm hơn sai trái. 

 
Misuse of Computers-Sử dụng máy vi tính một cách không thích hợp 14 
Sử dụng máy vi tính của trường một cách không thích hợp. 

 
Other Exceptional Misconduct-Các vi phạm nghiêm trọng khác 
Liên quan đến bất cứ một vấn đề gì được coi là tội lớn và nhỏ dựa theo luật lệ của thành phố, bang, 
liên bang. 

 
Plagiarism- Quay cóp 
Gian lận hoặc chép bài của người khác hoặc lấy trộm bài, đáp án và các chương trình vi tính của 
người khác để làm bài của mình. 

 
 
 

12 Xem, Hiếp đáp, dọa nạt hoặc sách nhiễu khi sách nhiễu không dựa trên tình trạng hoặc đặc tính cá nhân. 
13 Xem, School Board Policy No. 3520 Phí thanh toán, tiền phạt, bồi thường và tiền thế chân của học sinh 
14 Xem, Xâm nhập máy vi tính để biết các vi phạm ngoại lệ về máy vi tính. 
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Possessing or Using Alcoholic Beverages- Tàng trữ hoặc sử dụng rượu bia 
Tàng trữ, sử dụng, ở trong tình trạng bị ảnh hưởng của rượu bia, kể các nước giải khát có chất cồn. 

 
Tàng trữ hoặc sử dụng dược phẩm bất hợp pháp và các dược phẩm có tính kềm chế Tàng trữ, sử 
dụng, ở trong tình trạng bị ảnh hưởng của các loại dược phẩm trái phép, các dược hóa phẩm có 
tính kềm chế, thuốc theo toa, thuốc không cần toa, và hoặc đồ tiêm chích bao gồm nhưng không 
giới hạn các loại ống hút thuốc, các dụng cụ thủ công, các dụng cụ thuốc hút điện tử hoặc các sản 
phẩm có chứa dược phẩm trái phép. 

 
Possessing or Using Marijuana-Tàng trữ hay Sử Dụng Cần Sa 
Tàng trữ, sử dụng, hay ở trong tình trạng bị ảnh hưởng của các loại cần sa ma túy, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở lá, thân, hạt và hoa cần sa; sản phẩm cần sa ăn được và các dụng cụ điện tử có 
chứa cần sa, và hoặc đồ tiêm chích bao gồm nhưng không giới hạn các loại ống hút thuốc, các 
dụng cụ thủ công, các dụng cụ thuốc hút điện tử hoặc các sản phẩm có chứa cần sa.  
Theo Chính sách của Hội đồng số 3423 và luật tiểu bang Washington, học sinh có thẻ công nhận hợp 
lệ của Washington cho việc sử dụng cần sa vì lý do y tế theo RCW 69.51A.220 có thể được sử dụng 
các sản phẩm có cần sa trên sân trường, trên xe buýt của trường hoặc trong khi tham gia sự kiện 
được tài trợi của nhà trường bởi do chính cha mẹ/người giám hộ của các em cho thực hiện. Tuy vậy, 
không học sinh nào được phép sở hữu hoặc tự quản lý cần sa cho bất kỳ mục đích nào kể cả y tế. Học 
sinh có thẻ công nhận sở hữu hoặc tự quản cần sa có thể bị xử lý kỷ luật giống như bất kỳ học sinh nào 
khác không có thẻ công nhận sẽ được xem (Xem Chính sách của Hội Đồng số 3423). 

 
Possession or Using Tobacco Products-Sở hữu hoặc Sử dụng Thuốc Lá15 

Sở hữu hoặc sử dụng thuốc lá, bao gồm nhưng không giới hạn như thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá 
không khói, nicotin, thiết bị hút/thuốc lá điện tử và các sản phẩm tạo hơi, thiết bị phân phối nicotin 
không được FDA chấp thuận và bất kỳ vật liệu thiết bị hút/vaping nào khác hoặc thuốc lá đổi mới. 

 
Possession of Stolen Property-Chấp chứa đồ ăn cắp 
Cố tình nhận, giữ, tàng trữ, dấu hoặc hủy các tài sản ăn trộm. 

 
Robbery-Ăn Cướp 
Lấy tài sản của người khác bằng vũ lực hoặc đe dọa. 

 
Rule-breaking-Phạm luật (Không bị đuổi học nếu học sinh là học sinh Mẫu giáo – lớp 5) 
Vi phạm luật lệ của trường bao gồm vi phạm các nguyên tắc của trường và vi phạm hợp đồng về 
an toàn hoặc cách hành vi cụ thể được quy định. 

 
Selling Alcoholic Beverages-Buôn bán rượu bia 
Buôn bán, có ý định buôn bán đồ uống có rượu bao gồm nước giải khát có rượu. 

 
Bán dược phẩm bất hợp pháp và các dược phẩm có tính kềm chế, thuốc theo toa và không theo toa 
Buôn bán hoặc có ý định buôn bán các loại dược phẩm trái phép, các dược hóa phẩm có tính 
kềm chế, thuốc theo toa, thuốc không cần toa, và hoặc đồ tiêm chích bao gồm nhưng không giới 
hạn các loại ống hút thuốc, các dụng cụ thủ công, các dụng cụ thuốc hút điện tử hoặc các sản 
phẩm có chứa dược phẩm trái phép. 

 
Selling Marijuana-Buôn bán cần sa 
Buôn bán, có ý định buôn bán cần sa ma túy, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thuốc theo toa, 
cần sa trồng ở nhà hoặc mua bên ngoài, đồ ăn có cần sa và các dụng cụ điện tử có chứa cần sa,  

 

15 xem, Board Policy No. 4215 – Tobacco Free Environment, và Superintendent Procedure 4215SP. 
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và hoặc đồ tiêm chích bao gồm nhưng không giới hạn các loại ống hút thuốc, các dụng cụ thủ 
công, các dụng cụ thuốc hút điện tử hoặc các sản phẩm có chứa cần sa. 

 
Sexual Assault-Hành hung tình dục 16 
Tấn công tình dục hoặc có cử chỉ khiếm nhã với người khác. (xem thêm inappropriate Sexual Conduct; 
Inappropriate Touching; Lewd Conduct; Sexual Harassment.) 

 
Sexual Harassment-Sách nhiễu tình dục 17 

Ép buộc một cá nhân khác thực hiện hành vi không mong muốn có tính chất tình dục. Hành vi này có 
thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cố tình quấy rối người khác vì lý do tình dục hoặc hành vi 
khiêu dâm, động chạm hoặc nhận xét bằng lời nói khiến đối tượng được nhắm đến cảm thấy khó chịu, bị 
đe dọa hoặc hăm dọa bởi hành vi đó. (Xem thêm Inappropriate Sexual Conduct; Inappropriate 
Touching; Lewd Conduct; Sexual Assault.) 

 
Small Folding Knives-Các loại dao gập nhỏ 18 
Đem theo hoặc tàng trữ một con dao nhỏ gấp lại có lưỡi 2-1/2 inches hoặc ngắn hơn và bề ngang lưỡi 
là ½-inch hoặc ngắn hơn trong khuôn viên nhà trường, xe chở học sinh, các phòng ốc được nhà 
trường sử dụng như tài sản của nha học chánh hoặc ở các sinh hoạt do nhà trường bảo trợ. 

 
Theft-Ăn cắp 
Ăn cắp tài sản của học khu hoặc của nhân viên, của học sinh hoặc của người đến thăm viếng trường. 

 
Threats of Violence-Hăm dọa bạo lực 19 
Một biểu hiện của một ý định gây tổn hại về thể chất cho bản thân/người khác. Hăm dọa có thể được 
thể hiện/truyền đạt bằng hành vi, bằng lời nói, trực quan, bằng văn bản, điện tử hoặc thông qua bất kỳ 
phương tiện nào khác; và được coi là một mối đe dọa bất kể nó được quan sát bởi hoặc được truyền 
đạt trực tiếp đến mục tiêu hăm dọa hoặc được quan sát bởi hoặc truyền đạt tới bên thứ ba; và bất kể 
mục tiêu bị hăm dọa có nhận thức được mối đe dọa hay không. 

 
Toy Guns and Toy Weapons-Súng đồ chơi và vũ khí đồ chơi 
Tàng trữ sung đồ chơi hoặc các vũ khí đồ chơi khác; hoặc giả dạng làm như súng hoặc vũ khí thật 
nhưng không sử dụng hoặc phô trương ra để dọa nạt. 

 
Toys Used as Weapons-Sử dụng đồ chơi làm vũ khí 
Tàng trữ và sử dụng với mục đích đe dọa (trong hình thức dọa nạt) những vật dụng có khả năng gây 
thương tích cho cơ thể làm nạn nhân lo sợ cho tính mạng của họ. Vũ khí bao gồm đồ chơi giống như 
vũ khí với bất kỳ kích cỡ nào. 

 
Trespass-Xâm nhập trái phép 
Xâm nhập hoặc có mặt bất hợp pháp trong phòng ốc nhà trường hoặc bất cứ nơi nào trong khuôn 
viên nhà trường cho tất cả lý do ngoại trừ lý lo ăn cắp.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Xem, Súng và vũ khí đồ chơi để biết thêm đồ chơi không phải loại dao thật 

17 Xem, School Board Policy No. 3225 – School -Based Threat Assessment, and Superintendent Procedure No. 3225SP 

18 Xem, Ăn trộm để biết xâm phạm liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. 
19 Xem, School Board Policy No. 4215 - Tobacco Free Environment, and Superintendent Procedure No. 4215SP. 
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Thông Báo dành cho Học Sinh và Phụ Huynh theo Yêu Cầu của đạo luật Liên Bang Trường 
Học và Cộng Đồng nói KHÔNG VỚI MA TÚY năm 1989 

 
Trường Công Lập Seattle nghiêm cấm học sinh sở hữu, sử dụng, hoặc phân phối rượu và ma túy 
trong trường, trên xe chuyên chở của trường, hoặc trong các hoạt động của trường. Tuân thủ luật 
này là việc bắt buộc; học sinh phạm luật này có thể bị đuổi học hoặc trục xuất. Khu học chánh sẽ 
hoặc có thể giúp trong việc sắp xếp gặp gỡ tư vấn về rượu và mà túy, và hổ trợ phục hồi. Để biết 
thêm chi tiết xin liên lạc hiệu trưởng, nhân viên xã hội hoặc cố vấn viên của trường. 

 
Accomplice Activity- Hoạt Động Đồng Lõa 

Học sinh có thể chịu trách nhiệm cho các hành vi của người khác. Học sinh được xem là đồng 
phạm của một sự việc nếu: (1) liên quan, chỉ đạo, khuyến khích hoặc yêu cầu người khác thi hành 
hành vi, hoặc (2) giúp đỡ hoặc đồng ý giúp đỡ người khác để lên kế hoạch vi phạm. Một học sinh có 
thể xúi giục người khác bằng lời nói hoặc không cần lời nói. 
 
Học sinh có thể là đồng phạm khi có mặt lúc học sinh khác đang vi phạm nội quy mà không ra tay 
can thiệp hoặc họ tỏ ra sự đồng ý với hành động hoặc được cho là góp phần vào việc làm hại nạn 
nhân. Ví dụ, một số học sinh quay quanh một nạn nhân trong khi một học sinh khác ăn hiếp nạn 
nhân, mặc dù các học sinh này không nói gì hoặc không tham gia trong việc ăn hiếp vẫn bị cho là 
đồng lõa vì các học sinh này có mặt và được nạn nhân cho là tham gia vào việc đồng ý với hành 
động ăn hiếp hoặc hăm dọa. 
 
Học sinh không phải là đồng phạm khi học sinh là nạn nhân hoặc học sinh rút lui trước khi hành vi xảy 
ra và cho nhà trường biết về hành vi trước khi xảy ra. Ngoài ra, một học sinh không phải là đồng 
phạm nếu các em chỉ biết về một hành động được lên kế hoạch bởi một học sinh khác ngay cả khi 
họ không báo cáo về những gì mình biết với ban giám hiệu. 
 
Nếu một học sinh tham gia vào hoạt động đồng phạm, thì sự đồng lõa này sẽ bị phạt ngang bằng 
với người thực hiện với một chứng cứ cho rằng học sinh đã thực hiện hành vi như một đồng phạm. 

 

Hành Vi Bên Ngoài Khuôn Viên Nhà Trường 

Biện pháp kỷ luật có thể được áp dụng cho hành vi không tốt ngoài khuôn viên nhà trường khi trường 
hợp kỷ luật được coi là hợp lý và có liên hệ đến tiến trình giáo dục. Những tiêu chuẩn dưới đây sẽ được 
xem xét để xem hành vi đó có liên hệ đến tiến trình giáo dục hay không: 

 
1. Địa điểm của sự cố (gần khuôn viên nhà trường hoặc sinh hoạt của trường); 

 
2. Ngày và giờ của sự cố (trong giờ học, nhưng ngoài khuôn viên nhà trường; ngay trước và sau giờ 

học; trên phương tiện di chuyển cho Nha bảo trợ; hoặc trong thời gian sinh hoạt được trường tổ 
chức); 

 
3. Ảnh hưởng đến các người tham dự khác hoặc nạn nhân của sự cố (hành vi vi phạm này có liên 

hệ hoặc ảnh hưởng đến những học sinh khác hoặc nhân viên của học khu hay không); 
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4. Mức độ thiệt hại của sự cố và có thể liên hệ đến sự an toàn của học sinh khác hoặc nhân viên (ví 
dụ., đánh lộn hoặc bạo hành hoặc các hành vi phá hoại, buôn bán dược phẩm có tính kềm chế 
hoặc tàng trữ vũ khí); và 

 
5. Mức độ của hành vi ngoài khuôn viên nhà trường ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà trường (ví 

dụ., làm cho học sinh khác sợ không dám đến trường hoặc lo sợ khi đến trường; làm gián đoạn 
đến không khí học tập mà cần phải có các nhân viên hoặc phương pháp đề phòng để bảo vệ 
học sinh và nhân viên; việc dàn xếp các sinh hoạt được sắp xếp trong trường nhưng lại được tổ 
chức ngoài khuôn viên, như buôn bán cần sa ma túy, đánh lộn hoặc hành hung v.v.; hoặc có thể 
gây ra tác động như làm cho các học sinh từ trường khác hoặc không phải học sinh của trường 
có mặt tại trường để trả thù.) 

 
Bài Phát Biểu Bên Ngoài Khuôn Viên Trường 

 
Khu Học Chánh sẽ trả lời bài phát biểu của học sinh bao gồm lời nói qua phương tiện điện tử mà 
nguyên nhân hoặc sự đe dọa có thể gián đoạn trong trường hoặc sự can thiệp vào các quyền của 
học sinh về an toàn và được hưởng việc giáo dục của họ.  Sự gián đoạn đáng kể bao gồm nhưng 
không giới hạn ở sự can thiệp lớn với sự dạy dỗ, hoạt động của trường, đánh nhau hoặc lời nói thô tục 
bạo lực của học sinh hoặc một môi trường thù địch mà ngăn cản sự học tập của học sinh. 
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VII. DISCIPLINARY RESPONSES-XỬ LÝ KỶ LUẬT 

Khi xem xét một hình thức kỷ luật thích hợp nào cho một hành vi cụ thể, nhân viên nhà trường cần phải xem 
xét các hành vi có thể giảm nhẹ và nghiêm trọng hơn. Xem Phụ Lục C. 

 
CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT KHÁC BAO GỒM LOẠI KHỎI XE CHUYÊN CHỞ VÀ CÁC 

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA (CHÍNH SÁCH CỦA HỌC KHU) 
 

Ban giám hiệu, giáo viên, tài xế xe bus và nhân viên khác của trường có thẩm quyền áp dụng các 
hình thức kỷ luật khác bao gồm đuổi khỏi dịch vụ đưa rước và các hoạt động ngoại khóa. Nhân viên 
của Trường Công Lập Seattle cam kết thực hiện xử lý kỷ luật sẽ ít gây xáo trộn nhất cho mối quan hệ 
giữa học sinh và nhà trường, điều này cũng tăng tối đa thời gian học tập. Khi xem xét một hình thức xử 
lý kỷ luật thích hợp cho một hành vi cụ thể, vui lòng xem Phụ lục D để biết các lựa chọn thay thế cho 
biện pháp đuổi khỏi lớp học, đình chỉ và buộc thôi học. 

 

ĐUỔI KHỎI LỚP HỌC 
 

Các Điều Kiện và Hạn Chế (WAC 392-400-330) 
 

Viên Chức Có Thẩm Quyền: Một giáo viên hoặc nhân viên khác của nhà trường có thể đuổi một học 
sinh ra khỏi lớp hoặc tiết học hoặc hoạt động cho hành vi vi phạm làm gián đoạn quá trình giáo dục 
trong khi học sinh đang dưới sự giám sát của giáo viên hay nhân viên khác của nhà trường. 

 
Các Hình Thức Kỷ Luật Khác: Giáo viên hoặc nhân viên khác của trường trước tiên phải thử một 
hoặc nhiều hình thức kỷ luật khác để hỗ trợ học sinh đáp ứng hành vi mong đợi, trừ khi sự hiện diện 
của học sinh gây nguy hiểm ngay lập tức và tiếp tục gây nguy hiểm cho các học sinh khác hoặc 
nhân viên khác của trường, hoặc tiếp tục gây đe dọa về tài sản và làm gián đoạn đáng kể cho quá 
trình học tập. 

 
Những Hạn Chế: Việc đuổi một học sinh ra khỏi lớp phải được áp dụng vào ngày học. Khi việc đuổi 
học lâu hơn một ngày học, thì nhà trường phải thông báo cho phụ huynh/người giám hộ/gia đình 
và tiến hành thủ tục đình chỉ, buộc thôi học, hoặc buộc thôi học khẩn cấp. 
 
Học sinh có thể không phải rời khỏi trường khi bị kỷ luật đuổi ra khỏi lớp, trừ khi nhà trường thông 
báo cho phụ huynh/người giám hộ/gia đình và tiến hành thủ tục đình chỉ, buộc thôi học, hoặc 
buộc thôi học khẩn cấp. 

 
Bài Tập và Bài Kiểm Tra: Nhà trường phải cung cấp cho học sinh cơ hội để thực hiện bất kỳ bài tập và 
bài kiểm tra nào bị bỏ lỡ khi đuổi khỏi lớp học. 

 
Thông Báo và Thủ Tục (WAC 392-400-335) 

 
Thông báo với Hiệu Trưởng: Giáo viên hoặc nhân viên khác của trường phải báo cáo hình thức kỷ 
luật đuổi khỏi lớp học, bao gồm cả hành vi vi phạm dẫn đến việc bị đuổi lớp học, cho hiệu trưởng 
hoặc người được chỉ định càng sớm càng tốt. 

 
Thông báo cho Phụ Huynh: Giáo viên, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải thông báo cho phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình của học sinh về việc học sinh bị đuổi khỏi lớp học càng sớm càng tốt. Nhà 
trường phải đảm bảo rằng thông báo này qua ngôn ngữ mà phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể 
hiểu, có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho phụ huynh/người giám hộ/gia đình có trình độ tiếng Anh hạn 
chế. 
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Các Trường Hợp Khẩn Cấp: Khi giáo viên hoặc nhân viên khác của trường thực hiện kỷ luật đuổi học 
sinh ra khỏi lớp học với lý do sự hiện diện của học sinh gây ra mối đe dọa ngay lập tức và liên tục đe dọa 
về tài sản hoặc làm gián đoạn đáng kể của quá trình học tập: (a) giáo viên hoặc nhân viên khác của 
trường phải thông báo ngay lên hiệu trưởng hoặc người được chỉ định; và (b) hiệu trưởng hoặc người 
được chỉ định phải gặp học sinh càng sớm càng tốt và thực thi biện pháp kỷ luật phù hợp. 

 
BỊ ĐÌNH CHỈ VÀ BUỘC THÔI HỌC 

 
Các Điều Kiện Chung và Hạn Chế (WAC 392-400-430) 

 
Một trường học có thể thực thi việc đình chỉ tại trường, đình chỉ ngắn hạn, đình chỉ dài hạn và buộc thôi học 
đối với các hành vi vi phạm theo các yêu cầu sau đây: 

 
Sự Tham Gia của Phụ Huynh: Nhà trường phải cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ/gia đình điều kiện 
sớm tham gia trong nỗ lực hỗ trợ học sinh đáp ứng hành vi mong đợi và phải thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để 
học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình tham gia vào việc giải quyết cho các hành vi vi phạm. 

 
Xem Xét: Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đình chỉ hoặc buộc thôi học, trường phải xem xét các 
trường hợp cá nhân của học sinh và tính chất và hoàn cảnh của hành vi vi phạm để xác định xem 
việc đình chỉ hoặc buộc thôi học, và thời hạn đuổi học, có hợp lý hay không. 

 
Hoàn Thành Học Tập Yêu Cầu: Một trường học không được đình chỉ việc cung cấp dịch vụ giáo dục 
cho học sinh để đối phó với hành vi vi phạm hoặc quản lý kỷ luật mà cản trở học sinh hoàn thành 
các yêu cầu môn học, cấp lớp hoặc tốt nghiệp. 

 
Cơ Hội Nhận các Dịch Vụ Giáo Dục: Nhà trường phải tạo cơ hội cho học sinh nhận các dịch vụ giáo dục 
trong thời gian đình chỉ hoặc buộc thôi học. 

 
Quay trở Lại: Sau khi đình chỉ hoặc đuổi học một học sinh, nhà trường phải cho thấy nỗ lực hợp lý để 
đưa học sinh trở lại môi trường giáo dục thường lệ của học sinh càng sớm càng tốt, và cho phép học 
sinh nộp đơn xin nhập học bất cứ lúc nào. 

 
Vắng Mặt và Đi Trễ: Trường học không được đình chỉ hoặc đuổi học sinh ra khỏi trường vì lý do vắng mặt 
hoặc đi trễ. 

 
Tiếp cận Tài Sản của Học khu: Khi thi hành việc đình chỉ hoặc buộc thôi học, trường học có thể từ 
chối học sinh nhập học hoặc tiếp nhận vào tài sản thực thụ và cá nhân do Học Khu sở hữu, thuê, 
cho thuê hoặc kiểm soát. 

 
Ngày Kết Thúc: Việc đình chỉ hoặc buộc thôi học một học sinh không thể trong một khoảng thời gian không 
xác định và phải có ngày kết thúc. 

 
Nếu Học khu ghi danh học sinh vào một chương trình hoặc khóa học khác trong thời gian đình chỉ hoặc 
đuổi học, Học khu không được ngăn học sinh trở lại môi trường giáo dục thường lệ của em sau ngày kết 
thúc việc đình chỉ hoặc đuổi học trừ khi: (a) Tổng Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định cấp một 
bản kiến nghị để gia hạn việc đình chỉ học sinh; (b) học sinh bị loại khỏi môi trường học tập thường lệ của 
mình theo các trường hợp ngoại lệ cho mục đích bảo vệ nạn nhân. Xem Phụ lục A về các trường hợp ngoại 
lệ cho mục đích bảo vệ Nạn nhân; hoặc (c) học sinh bị loại khỏi theo luật cho việc quay trở lại môi trường 
học tập thường lệ của học sinh. 
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Buổi Điều Trần Ban Đầu của Học Sinh (WAC 392-400-450) 
 

Buổi Điều Trần Ban Đầu: Trước khi thực hiện bất kỳ quyết định đình chỉ hoặc đuổi học, hiệu trưởng hoặc 
người được chỉ định phải tiến hành một buổi điều trần không theo quy chuẩn với học sinh nhằm mục 
đích lắng nghe quan điểm của học sinh. Tại phiên điều trần ban đầu, hiệu trưởng hoặc người được chỉ 
định phải cho học sinh: (a) lời giải thích về hành vi vi phạm của học sinh; (b) giải thích về bằng chứng 
liên quan đến hành vi vi phạm; (c) giải thích về kỷ luật có thể được thi hành; và (d) một cơ hội để học 
sinh chia sẻ quan điểm của mình và đưa ra lời giải thích về hành vi vi phạm. 

 
Phụ huynh/Người giám hộ Tham Gia việc Đình chỉ trong trường và Ngắn hạn: Tại buổi điều trần ban đầu 
mà hiệu trưởng hoặc người được chỉ định đang xem xét thực hiện việc đình chỉ trong trường hoặc 
ngắn hạn, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải tạo cơ hội cho học sinh liên lạc với phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình của học sinh. 

 
Phụ huynh/Người giám hộ Tham Gia Đình chỉ dài hạn và Đuổi học: Tại buổi điều trần ban đầu mà hiệu 
trưởng hoặc người được chỉ định đang xem xét thực hiện việc đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn, hiệu 
trưởng hoặc người được chỉ định phải cố gắng liên lạc với phụ huynh của học sinh/người giám hộ/gia 
đình và tạo cơ hội cho phụ huynh/người giám hộ/gia đình tham gia phiên điều trần ban đầu qua điện 
thoại hoặc gặp trực tiếp. 

 
Quyết Định Đình Chỉ hoặc Đuổi Học: Sau buổi điều trần ban đầu, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định 
phải thông báo cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình về quyết định cho hành vi vi phạm, 
kể cả ngày mà việc đình chỉ hoặc buộc thôi học nào sẽ bắt đầu và kết thúc. 

 
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Nhà trường phải đảm bảo rằng buổi điều trần ban đầu được tổ chức qua ngôn ngữ 
mà học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể hiểu, có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho 
học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình với trình độ tiếng Anh hạn chế. 

 
Thông Báo Khi Xử Lý Kỷ Luật (WAC 392-400-455) 

 
Thông Báo Ban Đầu: Trước khi thực hành bất kỳ quyết định đình chỉ hoặc buộc thôi học nào, nhà trường phải 
cố gắng thông báo cho phụ huynh/người giám hộ/gia đình học sinh về hành vi vi phạm càng sớm càng tốt. 

 
Thông Báo Bằng Văn Bản: Không quá hơn một ngày làm việc sau buổi điều trần ban đầu với học sinh, 
nhà trường phải gửi thông báo bằng văn bản về việc đình chỉ hoặc buộc thôi học cho học sinh và 
phụ huynh/người giám hộ/gia đình trực tiếp, qua thư hoặc qua email. 

 
Thông báo bằng văn bản về việc xử lý kỷ luật phải bao gồm: (a) mô tả hành vi của học sinh và cách vi phạm đến 
các chính sách và thủ tục kỷ luật của Học khu (b) thời hạn và điều kiện đình chỉ hoặc buộc thôi học, kể cả những 
ngày đình chỉ hoặc buộc thôi học sẽ bắt đầu và kết thúc; (c) các hình thức kỷ luật khác mà nhà trường đã xem 
xét hoặc thử, và một lời giải thích về quyết định của trường để thi hành việc đình chỉ hoặc buộc thôi học; (d) cơ 
hội nhận các dịch vụ giáo dục trong thời gian đình chỉ hoặc buộc thôi học; (e) học sinh và phụ huynh/người 
giám hộ có quyền tham dự một cuộc họp không chính thức với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định; (f) học 
sinh/phụ huynh/người giám hộ có quyền kháng cáo về việc bị đình chỉ hoặc buộc thôi học bao gồm cả yêu cầu 
kháng cáo ở đâu và cho ai; và (g) cho đình chỉ hoặc buộc thôi học dài hạn, cơ hội cho học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình tham gia vào một cuộc họp kết nối. 

 
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Nhà trường phải đảm bảo rằng buổi điều trần ban đầu và thông báo bằng văn 
bản yêu cầu trên được cung cấp qua ngôn ngữ mà học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia 
đình có thể hiểu, có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia 
đình với trình độ tiếng Anh hạn chế. 
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 Lựa Chọn Một Cuộc Họp Thân Mật Với Hiệu Trưởng hoặc Người Được Chỉ Định (WAC 
392-400-460) 

 
Yêu Cầu Cho Một Cuộc Họp: Nếu học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình không đồng ý với 
quyết định đình chỉ hoặc đuổi học, học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể yêu cầu 
một cuộc họp thân mật với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định để giải quyết sự bất đồng. Yêu cầu 
cho một cuộc họp có thể được đưa ra bằng lời hoặc bằng văn bản. 

 
Thời Gian Giới Hạn cho Cuộc Họp Yêu Cầu: Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải tổ chức cuộc họp 
trong vòng ba ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu, trừ khi có sự đồng ý khác của học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình. 

 
Trong Buổi Họp: Trong cuộc họp, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải dành cho học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình cơ hội để: (a) chia sẻ quan điểm và giải thích của học sinh về hành vi vi 
phạm; (b) trao đổi với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định và ban giám hiệu liên quan đến vụ việc 
dẫn đến đình chỉ hoặc buộc thôi học; và (c) thảo luận về các hình thức kỷ luật khác có thể được thực 
hiện. 

 
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Nhà trường phải đảm bảo cuộc họp được tổ chức qua ngôn ngữ mà học sinh và 
phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể hiểu, có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế. 

 
Quyền Kháng Cáo: Một cuộc họp thân mật không được giới hạn một học sinh hoặc phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình quyền kháng cáo đình chỉ hoặc buộc thôi học, tham gia vào một 
cuộc họp tái kết hợp, hoặc kiến nghị để ghi danh lại. 

 

ĐÌNH CHỈ TẠI TRƯỜNG VÀ BỊ ĐÌNH CHỈ NGẮN HẠN 
 

Các Điều Kiện Bổ Sung và Hạn Chế (WAC 392-400-435) 
 

Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định có thể thực hiện việc đình chỉ trong trường hoặc đình chỉ ngắn 
hạn, theo các yêu cầu bổ sung sau: 

 
Các Hình Thức Kỷ Luật Khác: Trước khi thực hiện việc đình chỉ tại trường hoặc đình chỉ ngắn hạn, trước tiên, 
nhà trường phải thử một hoặc nhiều hình thức kỷ luật khác để hỗ trợ học sinh đáp ứng hành vi mong đợi. 

 
Thời hạn Đuổi Học: Nhà trường không được thực thi việc đình chỉ tại trường hoặc đình chỉ ngắn hạn 
vượt quá năm học mà xảy ra hành vi vi phạm. 

 
Giới Hạn Cấp Lớp: Đối với học sinh từ mẫu giáo đến lớp bốn: Nhà trường không được thực thi việc đình 
chỉ tại trường hoặc đình chỉ ngắn hạn cho hơn mười ngày học tích lũy trong bất kỳ học kỳ nào. 

 
Đối với học sinh từ lớp năm đến lớp mười hai: Nhà trường không được thực thi việc đình chỉ tại trường 
hoặc đình chỉ ngắn hạn cho hơn mười lăm ngày học tích lũy trong bất kỳ học kỳ nào, hoặc cho hơn 
mười ngày học tích lũy trong bất cứ kỳ tam cá nguyệt nào. 

 
Nhân Viên Nhà Trường: Khi thực thi việc đình chỉ tại trường, nhà trường phải đảm bảo nhân viên nhà 
trường: (a) có cùng địa điểm với học sinh để giám sát trực tiếp trong suốt thời gian đình chỉ tại trường; 
và (b) có thể tiếp cận để cung cấp hỗ trợ nhằm giữ cho học sinh theo kịp với các bài tập và khóa học 
cho tất cả các môn học hoặc lớp học thường lệ của học sinh. 
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 BỊ ĐÌNH CHỈ DÀI HẠN 
 

Các Điều Kiện Bổ Sung và Hạn Chế (WAC 392-400-440) 
 

Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định có thể thực thi việc đình chỉ dài hạn theo các yêu cầu bổ sung sau 
đây: 

 
Các Hình Thức Kỷ Luật Khác: Trước khi thực hiện việc đình chỉ dài hạn, nhà trường cần phải xem xét các 
hình thức kỷ luật khác để hỗ trợ học sinh đáp ứng hành vi mong đợi. 

 
Các Hạn Chế cho Việc Đình Chỉ Dài Hạn: Một trường chỉ có thể thực hiện việc đình chỉ dài hạn: (a) cho các 
hành vi vi phạm theo RCW 28A.600.015(6) và (b) sau khi trường xác định rằng, nếu học sinh trở lại trường 
trước khi hoàn thành việc đình chỉ dài hạn, học sinh sẽ gây nguy hiểm sắp xảy ra cho học sinh hoặc nhân 
viên nhà trường, hoặc một mối đe dọa sắp xảy ra về tài sản và sự gián đoạn đáng kể cho quá trình học tập. 

 
Thời hạn Đuổi Học: Việc đình chỉ dài hạn không được vượt quá thời hạn học tập hoặc kéo vượt quá 
năm học mà xảy ra hành vi vi phạm. 

 
Giới Hạn Cấp Lớp: Ngoại trừ vi phạm về tàng trữ vũ khí, trường học không thực thi việc đình chỉ dài hạn dành 
cho bất kỳ học sinh mẫu giáo đến lớp năm nào (Chính sách của Học khu). 

 
BUỘC THÔI HỌC 

 
Các Điều Kiện Bổ Sung và Hạn Chế (WAC 392-400-445) 

 
Hiệu trưởng là người được chỉ định có thể thực thi việc buộc thôi học theo các yêu cầu bổ sung sau: 

 
Các Hình Thức Kỷ Luật Khác: Trước khi thực thi việc buộc thôi học, nhà trường phải xem xét các hình thức kỷ 
luật khác để hỗ trợ học sinh đáp ứng cho hành vi mong đợi. 

 
Các Hạn Chế cho Việc Buộc Thôi Học: Nhà trường chỉ có thể thực thi việc buộc thôi học: (a) đối với 
các hành vi vi phạm theo RCW 28A.600.015(6) và (b) sau khi trường xác định rằng nếu học sinh quay 
trở lại trường trước khi hoàn thành thời hạn kỷ luật, học sinh sẽ gây nguy hiểm sắp xảy ra cho học sinh 
hoặc nhân viên nhà trường. 

 
Thời hạn Đuổi Học: Việc buộc thôi học không được vượt quá thời hạn học tập, trừ khi hiệu trưởng 
hoặc người được chỉ định kiến nghị lên Tổng Giám Đốc Học Khu để gia hạn việc buộc thôi học và 
gia hạn được cấp. 

 
Giới Hạn Cấp Lớp: Ngoại trừ vi phạm về tàng trữ vũ khí, trường học không thi hành kỷ luật buộc thôi học 
dành cho bất kỳ học sinh mẫu giáo đến lớp năm nào(Chính sách của Học khu). 

 
Kiến Nghị Gia Hạn Việc Buộc Thôi Học Qúa Học Kỳ Học Tập (WAC 392-400-480) 

 
Kiến Nghị: Khi có nguy cơ cho sức khỏe hoặc an toàn chung thì, hiệu trưởng hoặc người được chỉ 
định có thể kiến nghị lên Tổng Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định để xin phép cho việc 
buộc thôi học vượt quá Thời Hạn Học Tập. 

 
Việc kiến nghị phải thông báo cho Tổng Giám Đốc hoặc người được chỉ định về: (a) hành vi vi phạm 
dẫn đến việc buộc thôi học và các vấn đề về an toàn hoặc sức khỏe chung; (b) việc học tập của học 
sinh, điểm danh và bị kỷ luật trong quá khứ; (c) bất kỳ dịch vụ hỗ trợ ngoài mặc học tập và hành vi nào 
mà học sinh cung cấp hoặc nhận trong thời gian bị kỷ luật; (d) quá trình học tập của học sinh trong thời  

 
26 



 

 

 

gian thi hành kỷ luật và các dịch vụ giáo dục có sẵn dành cho học sinh trong thời gian bị buộc thôi 
học; (e) đề xuất kéo dài thời gian buộc thôi học; và (f) kế hoạch trở lại trường của học sinh. 

 
Giới Hạn Thời Gian Để Thực Hiện Kiến Nghị: Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định có thể kiến ghị gia 
hạn kỷ luật buộc thôi học chỉ sau khi khai triển kế hoạch quay trở lại trường và trước khi kết thúc thời 
gian buộc thôi học. Đối với vi phạm về vũ khí, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định có thể kiến nghị 
gia hạn buộc thôi học bất cứ lúc nào. 

 
Thông Báo Bằng Văn Bản: Học khu phải gửi trực tiếp thông báo bằng văn bản về việc kiến nghị cho 
học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình, qua thư, hoặc qua email trong vòng một ngày 
làm việc kể từ ngày Tổng Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định nhận được đơn. 

 
Thông báo bằng văn bản phải bao gồm: (a) bản sao đơn kiến ghị; (b) học sinh và phụ huynh học sinh / người 
giám hộ, học sinh / gia đình, có quyền tham dự một cuộc họp thân mật với Tổng Giám Đốc Học Khu hoặc người 
được chỉ định sẽ được tổ chức trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày Học khu gửi thông báo bằng văn bản 
cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình; và (c) học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình có 
quyền được trả lời đơn kiến ghị bằng lời nói hoặc văn bản cho Tổng Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định 
sẽ được tổ chức trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày Học khu gửi thông báo bằng văn bản. 

 
Quyết Định Kiến Nghị bằng Văn Bản: Tổng Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định có thể chấp 
thuận đơn thỉnh cầu nếu có bằng chứng đáng kể rằng, nếu học sinh trở lại trường học của mình trước 
đó sau thời gian học tập, học sinh sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe hoặc an toàn cho cộng đồng. Tổng 
Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định phải gửi quyết định bằng văn bản trực tiếp đến hiệu 
trưởng, học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình, qua thư hoặc qua email trong vòng mười 
ngày làm việc sau khi nhận được đơn. 

 
Nếu đơn thỉnh cầu được cấp, quyết định bằng văn bản phải bao gồm: (a) ngày mà việc buộc thôi học kéo 
dài sẽ kết thúc; (b) lý do rằng, nếu học sinh trở lại trường học sắp xếp cho học sinh trước khi ngày buộc thôi 
học ban đầu kết thúc, học sinh sẽ gây nguy hiểm đến  sức khỏe hoặc an toàn cho cộng đồng; và (c) thông 
báo về quyền của học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình để yêu cầu Hội đồng Khiếu nại Kỷ luật kiểm 
tra lại và xem xét lại quyết định kiến nghị, bao gồm cả nơi và ai sẽ đưa ra yêu cầu. 

 
Nếu đơn thỉnh cầu không được chấp thuận, quyết định bằng văn bản phải xác định ngày kết thúc việc 
buộc thôi học. 

 
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Học khu phải đảm bảo rằng mọi thông báo, thủ tục kiến nghị và các quyết định 
cho việc thỉnh cầu qua ngôn ngữ mà học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể hiểu, có 
thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình có trình độ tiếng 
Anh hạn chế. 

 

BUỘC THÔI HỌC KHẨN CẤP 
 

Các Điều Kiện và Hạn Chế (WAC 392-400-510) 
 

Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định có thể trục xuất ngay một học sinh khỏi trường học hiện tại của 
em, theo các yêu cầu sau đây: 

 
Lý Do Đầy Đủ: Đủ: Một trường học phải có đủ lý do đầy đủ để tin rằng sự hiện diện của học sinh gây ra: (a) 
mối nguy hiểm ngay lập tức và liên tục đối với các học sinh hoặc nhân viên khác trong trường; hoặc (b) mối 
đe dọa ngay lập tức và liên tục về tài sản và sự gián đoạn đáng kể của quá trình học tập. 
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 Xác Định Mối Đe Dọa làm Gián Đoạn Ngay Lập Tức và Liên Tục: Một mối đe dọa ngay lập tức và liên 
tục về sự gián đoạn nghiêm trọng cho quá trình học tập có nghĩa là: (a) hành vi của học sinh dẫn đến 
sự gián đoạn nghiêm trọng cho quá trình học tập gây rào cản lớn với việc học tập của các học sinh 
khác trong suốt ngày học; và (b) nhân viên nhà trường đã sử dụng hết các nỗ lực hợp lý trong việc thi 
hành các hình thức kỷ luật khác để hỗ trợ học sinh trong việc đáp ứng về hành vi mong đợi. 

 
Giới Hạn Thời Gian cho Việc Buộc Thôi Học Khẩn Cấp: Buộc thôi học khẩn cấp không được vượt quá mười 
ngày học liên tiếp. Buộc thôi học khẩn cấp phải kết thúc hoặc được chuyển đổi sang một hình thức kỷ 
luật khác trong vòng mười ngày học kể từ khi bắt đầu buộc thôi học khẩn cấp. 

 
Chuyển đổi: Nếu trường học chuyển đổi trường hợp buộc thôi học khẩn cấp sang đình chỉ hoặc đuổi học, 
nhà trường phải: (a) áp dụng bất kỳ ngày nào mà học sinh bị buộc thôi học khẩn cấp trước khi chuyển 
đổi thành tổng thời gian đình chỉ hoặc đuổi học; và (b) cung cấp cho học sinh và phụ huynh/người 
giám hộ/gia đình thông báo phù hợp và theo thủ tục. 

 
Thông Báo cho Học Sinh và Phụ Huynh/Người Giám Hộ/Gia Đình (WAC 392-400-515) 

 
Thông báo Ban Đầu: Sau khi bị buộc thôi học khẩn cấp, nhà trường phải cố gắng thông báo cho phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình của học sinh, càng sớm càng tốt, về lý do nhà trường tin rằng sự hiện 
diện của học sinh gây nguy hiểm ngay lập tức cho các học sinh hoặc nhân viên khác của trường, 
hoặc tiếp tục là mối đe dọa về tài sản và làm gián đoạn đáng kể cho quá trình học tập. 

 
Thông báo bằng Văn Bản: Trong 24 giờ sau khi bị buộc thôi học khẩn cấp, trường phải gửi trực tiếp thông báo 
bằng văn bản về việc buộc thôi học khẩn cấp cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình, qua thư hoặc 
qua email. 
 
Thông báo bằng văn bản về việc thi hành kỷ luật phải bao gồm: (a) lý do sự hiện diện của học sinh gây nguy 
hiểm ngay lập tức và liên tục cho các học sinh hoặc nhân viên khác trong trường, hoặc đe dọa ngay lập tức 
và liên tục đến sự gián đoạn nghiêm trọng của quá trình học tập; (b) thời gian và điều kiện của việc buộc thôi 
học khẩn cấp, bao gồm cả ngày bắt đầu và kết thúc; (c) cơ hội nhận các dịch vụ giáo dục trong khi bị buộc 
thôi học khẩn cấp; (d) học sinh/phụ huynh/người giám hộ/gia đình có quyền tham dự một cuộc họp thân mật 
với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định; và (e) học sinh và phụ huynh học sinh/ người giám hộ có quyền 
kháng cáo việc buộc thôi học khẩn cấp, bao gồm cả yêu cầu kháng cáo ở đâu và gửi cho ai. 

 
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Nhà trường phải đảm bảo rằng các thông báo bằng văn bản được gửi qua ngôn 
ngữ mà học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể hiểu, có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ 
cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình với trình độ tiếng Anh hạn chế. 

 
Lựa Chọn cho Cuộc Họp Với Hiệu Trưởng (WAC 392-400-520) 

 
Yêu cầu cho Một Cuộc Họp: Nếu học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình không đồng ý với 
quyết định của trường học về việc buộc thôi học khẩn cấp, học sinh hoặc phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình có thể yêu cầu một cuộc họp thân mật với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định để giải 
quyết sự bất đồng. Yêu cầu cho một cuộc họp thân mật có thể được đưa ra bằng lời nói hoặc bằng 
văn bản. 

 
Giới Hạn Thời Gian để Tổ Chức Cuộc Họp: Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải tổ chức cuộc họp 
trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu, trừ khi có sự đồng ý khác của học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình. 

 

Cuộc Họp: Trong cuộc họp, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải cung cấp cho học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình cơ hội để chia sẻ quan điểm và lời giải thích của học sinh liên quan đến 
các sự kiện dẫn đến việc bị buộc thôi học khẩn cấp. 
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Quyền Được Kháng Cáo: Một cuộc họp không theo quy chuẩn không giới hạn một học sinh hoặc 
phụ huynh/người giám hộ/gia đình quyền để kháng cáo việc buộc thôi học khẩn cấp. 

 
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Nhà trường phải đảm bảo cuộc họp được tổ chức qua ngôn ngữ mà học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình có thể hiểu, có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế. 

 

 
VIII. QUYỀN KHIẾU NẠI VÀ KHÁNG CÁO XỬ LÝ KỶ LUẬT  

 

 
Thủ Tục Khiếu Nại cho Việc Bị Loại Khỏi Lớp Học và Các Hình Thức Kỷ Luật Khác, Bao gồm 

Loại Khỏi Xe Chuyên Chở hoặc Các Hoạt Động Ngoại Khóa (Chính sách của Học khu) 
 

Yêu Cầu Cho Một Cuộc Họp: Nếu học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình không đồng ý với 
quyết định của trường trong việc thực thi kỷ luật loại khỏi lớp hoặc hình thức kỷ luật khác, bao gồm loại 
khỏi xe chuyên chở hoặc các hoạt động ngoại khóa, học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình 
có thể yêu cầu một cuộc họp với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định để giải quyết sự bất đồng. Yêu 
cầu cho một cuộc họp có thể được đưa ra bằng lời nói hoặc bằng văn bản. 

 
Giới Hạn Thời Gian để Tổ Chức Cuộc Họp: Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải tổ chức cuộc họp 
trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu, trừ khi có sự đồng ý khác của học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình. 

 
Cuộc Họp: Trong cuộc họp, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải tạo cho học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình cơ hội để: (a) chia sẻ quan điểm của học sinh và giải thích về hành vi vi 
phạm; (b) trao đổi với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định liên quan đến vụ việc dẫn đến bị kỷ luật; (c) 
thảo luận về các hình thức kỷ luật khác có thể được thực hiện. 
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 Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Nhà trường phải đảm bảo cuộc họp được tổ chức qua ngôn ngữ mà học sinh và 
phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể hiểu, có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế. 

 
Quá Trình Kháng Cáo Cho Việc Đình Chỉ Trong Trường và Ngắn Hạn: 

Đánh Giá Theo Hồ Sơ (WAC 392-400-465) 
 

Quá Trình Kháng Cáo: Quá trình kháng cáo cho việc đình chỉ trong trường và ngắn hạn là một đánh 
giá và quyết định theo hồ sơ. Các đánh giá và quyết định trong hồ sơ sẽ được đưa ra bởi các nhân 
viên điều trần độc lập. 

 
Yêu cầu Kháng Cáo: Học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ có thể kháng cáo quyết định của trường về 
việc đình chỉ trong trường hoặc đình chỉ ngắn hạn cho một học sinh đến District Discipline Appeals Office 
gọ i 206-252-0820 hay gửi văn bản đến discipline@seattleschools.org 

 
Giới Hạn Thời Gian Yêu cầu Kháng Cáo: Văn phòng Kháng Cáo Kỷ luật phải nhận được yêu cầu kháng cáo 
trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhà trường cung cấp cho học sinh hoặc phụ huynh/người 
giám hộ/gia đình thông báo bằng văn bản về việc đình chỉ trong trường hoặc đình chỉ ngắn hạn. 

 
Kháng Cáo: Văn Phòng Kháng Cáo Kỷ Luật của Học Khu phải cung cấp cho học sinh và phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình cơ hội để chia sẻ quan điểm và lời giải thích của học sinh về hành vi vi phạm bằng lời hoặc văn bản. 

 
Kháng Cáo Quyết Định: Văn Phòng Kháng Cáo Kỷ Luật của Học Khu phải đưa ra quyết định kháng cáo bằng 
văn bản cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình trực tiếp, qua thư hoặc qua email trong vòng hai (2) 
ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu kháng cáo. 

 
Quyết định kháng cáo bằng văn bản phải bao gồm: (a) quyết định xác nhận, sửa đổi hoặc hủy bỏ việc 
đình chỉ; (b) thời hạn và điều kiện đình chỉ, bao gồm cả ngày bắt đầu và kết thúc việc đình chỉ; (c) các 
dịch vụ giáo dục mà trường học sẽ cung cấp cho học sinh trong thời gian đình chỉ; và (d) thông báo 
cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình biết về quyền được yêu cầu Hội đồng phúc thẩm kỷ 
luật kiểm tra và xem xét lại quyết định kháng cáo, bao gồm cả nơi và đưa lên yêu cầu tới ai. 

 
Kháng Cáo Đang Chờ Giải Quyết: Nếu học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình yêu cầu phiên 
điều trần kháng cáo, nhà trường có thể tạm thời tiếp tục thực thi việc đình chỉ trong thời gian kháng cáo 
theo các yêu cầu sau: (a) nhà trường có thể tạm thời tiếp tục đình chỉ không quá mười ngày học liên 
tiếp kể từ ngày điều trần ban đầu với học sinh hoặc cho đến khi quyết định kháng cáo, tùy theo ngày 
nào đến sớm hơn; (b) bất kỳ ngày nào học sinh bị đình chỉ tạm thời trước khi kháng cáo được quyết 
định phải được áp dụng vào thời hạn đình chỉ học sinh và không được gia hạn thời hạn đình chỉ học 
sinh; và (c) nếu học sinh bị đình chỉ tạm thời trở lại trường trước khi kháng cáo được quyết định, khi học 
sinh trở lại, trường phải cung cấp cho học sinh cơ hội để làm bài tập và bài kiểm tra bị bỏ lỡ trong thời 
gian đình chỉ. 
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 Quá Trình Kháng Cáo Cho Việc Đình Chỉ Dài Hạn và Buộc Thôi Học: 
Phiêu Điều Trần Kháng Cáo (WAC 392-400-465) 

 
Quá Trình Kháng Cáo: Quá trình kháng cáo cho việc đình chỉ dài hạn và buộc thôi học là một phiên 
điều trần và quyết định kháng cáo. 

 
Yêu cầu Kháng Cáo: Học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ có thể kháng cáo quyết định của trường về 
việc đình chỉ trong trường hoặc đình chỉ ngắn hạn cho một học sinh đến District Discipline Appeals Office 
gọi 206-252-0820 hay gửi văn bản đến discipline@seattleschools.org 

 
Giới Hạn Thời Gian Yêu cầu Kháng Cáo: Văn phòng Kháng Cáo Kỷ luật phải nhận được yêu cầu kháng cáo 
trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhà trường cung cấp cho học sinh hoặc phụ huynh/người 
giám hộ/gia đình thông báo bằng văn bản về việc đình chỉ dài hạn hoặc buộc thôi học. 

 
Thông báo bằng Văn Bản: Trong vòng một (1) ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu kháng cáo, trừ khi 
có sự đồng ý khác của học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình, Văn phòng Kháng Cáo Kỷ luật của 
Học khu phải gửi thông báo bằng văn bản cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình hoặc qua 
email về: (a) thời gian, ngày tháng và địa điểm của phiên điều trần kháng cáo; (b) tên của viên chức điều 
trần là người sẽ chủ tọa phiên điều trần kháng cáo; (c) học sinh và phụ huynh học sinh/người giám hộ/gia 
đình có quyền kiểm tra tài liệu học tập của học sinh trước khi có phiên điều trần kháng cáo; (d) học sinh và 
phụ huynh/người giám hộ/gia đình có quyền kiểm tra, trước phiên điều trần kháng cáo, bất kỳ bằng chứng 
tài liệu nào và danh sách bất kỳ nhân chứng nào mà trường học sẽ đưa ra tại phiên điều trần; (e) quyền 
của học sinh và phụ huynh/người giám hộ trong các phiên điều trần kháng cáo; và (f) liệu trường có đề 
nghị tổ chức một cuộc họp tái lập trước phiên điều trần kháng cáo hay không. 

 
Cuộc Họp Tái Lập dành cho Học Sinh: Trước phiên điều trần kháng cáo, học sinh, phụ huynh/người giám 
hộ/ gia đình và trường học phải tổ chức một cuộc họp tái lập và xây dựng kế hoạch tái lập. Học sinh, phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình và trường học có thể cùng đồng ý hoãn phiên điều trần kháng cáo trong 
khi tham gia vào quá trình tái lập. 

 
Giới Hạn Thời Gian Tổ Chức Phiên Điều Trần Kháng Cáo: Học khu phải tổ chức phiên điều trần kháng cáo 
trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng Kháng cáo Kỷ luật của Học khu nhận được yêu 
cầu kháng cáo, trừ khi có đồng ý khác của học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình. 

 
Kháng Cáo Đang Chờ Giải Quyết: Nếu học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình yêu cầu phiên 
điều trần kháng cáo, nhà trường có thể tạm thời tiếp tục thực hành việc đình chỉ hoặc buộc thôi học trong 
thời gian kháng cáo theo các yêu cầu sau: (a) nhà trường có thể tạm thời tiếp tục đình chỉ dài hạn hoặc 
buộc thôi học không quá mười (10) ngày học liên tiếp kể từ ngày điều trần ban đầu với học sinh hoặc cho 
đến khi kháng cáo được quyết định, tùy theo ngày nào đến sớm hơn; (b) bất kỳ ngày nào mà học sinh bị 
đình chỉ hoặc buộc thôi học tạm thời trước khi kháng cáo được quyết định phải được áp dụng điều kiện 
của thời hạn đình chỉ hoặc buộc thôi học một học sinh và không được kéo dài thời hạn đình chỉ hoặc buộc 
thôi học của học sinh; và (c) nếu học sinh bị đình chỉ tạm thời hoặc buộc thôi học trở lại trường trước khi 
kháng cáo được quyết định, khi học sinh trở lại, trường phải cung cấp cho học sinh cơ hội để làm bài tập và 
bài kiểm tra bị bỏ lỡ trong thời gian đình chỉ hoặc buộc thôi học. 

 
Quá Trình Kháng Cáo cho việc Buộc Thôi Học Khẩn Cấp: 

Phiên Điều Trần Kháng Cáo WAC 392-400-525) 
Quá Trình Kháng Cáo: Quá trình kháng cáo cho buộc thôi học khẩn cấp là một phiên điều trần và quyết định kháng cáo. 

 
Yêu cầu Kháng Cáo: Học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ có thể kháng cáo quyết định của trường về việc 
đình chỉ trong trường hoặc đình chỉ ngắn hạn cho một học sinh đến District Discipline Appeals Office gọi 206-
252-0820 hay gửi văn bản đến discipline@seattleschools.org 
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Giới Hạn Thời Gian Yêu cầu Kháng Cáo: Văn phòng Kháng Cáo Kỷ luật phải nhận được yêu cầu 
kháng cáo trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày nhà trường cung cấp cho học sinh hoặc phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình thông báo bằng văn bản về việc buộc thôi học khẩn cấp. 

 
Giới Hạn Thời Gian Tổ Chức Phiên Điều Trần Kháng Cáo: Học khu phải tổ chức một phiên điều trần 
kháng cáo càng sớm càng tốt, nhưng không quá hai (2) ngày làm việc sau ngày Văn phòng 
Kháng cáo Kỷ luật Học khu nhận được yêu cầu kháng cáo, trừ khi có đồng ý khác của học sinh 
hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình. 

 

Thủ Tục cho Phiên Điều Trần Kháng Cáo (WAC 392-400-465 and 525) 
 

Chủ Tọa: Hội đồng Giáo dục sẽ chỉ định các viên chức điều trần độc lập để nghe và quyết định cho 
các quyết định của nhà trường về việc đình chỉ dài hạn, buộc thôi học và buộc thôi học khẩn cấp học 
sinh. Các viên chức điều trần có thể không tham gia vào hành vi vi phạm hành vi của học sinh và 
quyết định đình chỉ dài hạn,buộc thôi học và buộc thôi học khẩn cấp học sinh, và phải hiểu biết về 
WAC 392-400 và các chính sách và thủ tục kỷ luật của Học Khu. 

 
Bằng chứng và Nhân chứng: Theo yêu cầu, học sinh, phụ huynh/người giám hộ/gia đình và trường học có 
thể kiểm tra bất kỳ bằng chứng tài liệu nào và danh sách bất kỳ nhân chứng nào sẽ được nêu ra tại phiên 
điều trần. Học sinh, phụ huynh/người giám hộ/gia đình và nhà trường phải cung cấp thông tin sớm nhất có 
thể, nhưng không muộn hơn hết ngày làm việc của trường trước phiên điều trần kháng cáo. 

 
Theo yêu cầu, học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình, có thể xem xét học bạ học tập của học 
sinh. Nhà trường phải cung cấp hồ sơ sớm nhất có thể, nhưng không muộn hơn hết ngày làm việc của 
trường trước phiên điều trần kháng cáo. 

 
Nếu nhân chứng của học sinh hoặc nhân viên trường học không thể hoặc không xuất hiện tại phiên 
điều trần kháng cáo, viên chức điều trần có thể cho phép nhân chứng không hiện diện nếu nhà 
trường chứng minh rằng: (a) nhà trường đã nỗ lực để tìm ra nhân chứng; và (b) việc không hiện 
diện của nhân chứng vì sợ bị trả thù hoặc lý do thuyết phục khác. 

 
Các Quyền của Học sinh và Phụ huynh/Người giám hộ: Trong phiên điều trần kháng cáo, học sinh và 
phụ huynh/người giám hộ/gia đình có quyền: (a) có luật sư đại diện; (b) hỏi nhân chứng ; (c) chia sẻ 
quan điểm của học sinh và đưa ra lời giải thích về hành vi vi phạm; và(d) đưa ra tài liệu bằng chứng, 
vật chứng, hoặc chứng thực có liên quan. 

 
Ghi lại Phiên Điều Trần: Phiên điều trần kháng cáo phải được ghi lại bằng tay, điện tử hoặc loại thiết bị 
ghi âm khác. Học khu phải cung cấp một bản sao của bản ghi lại cho học sinh hoặc phụ huynh/người 
giám hộ/gia đình theo yêu cầu. 

 
Quyết định Kháng Cáo cho việc Đình Chỉ và Buộc Thôi Học: Viên chức điều trần phải căn cứ chỉ dựa theo 
bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa phúc thẩm để đưa ra quyết định kháng cáo bằng văn bản. 

 
Học khu phải cung cấp quyết định kháng cáo bằng văn bản cho học sinh và phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình trực tiếp, qua thư hoặc qua email cho việc đình chỉ và buộc thôi học, trong vòng ba (3) 
ngày làm việc sau phiên điều trần kháng cáo. 

 
Quyết định kháng cáo bằng văn bản phải bao gồm: (a) tìm ra sự thật; (b) quyết định xem hành vi 
của học sinh có vi phạm các chính sách hoặc thủ tục kỷ luật của Học khu hay không, hành vi vi 
phạm hợp lý sẽ bảo đảm việc đình chỉ hoặc buộc thôi học và thời gian đình chỉ hoặc buộc thôi học, 
và liệu việc đình chỉ hoặc buộc thôi học có được xác định, sửa đổi hoặc thu hồi hay không; (c) thời 
hạn và điều kiện đình chỉ hoặc buộc thôi học, bao gồm cả ngày mà việc đình chỉ hoặc buộc thôi học 
sẽ bắt đầu và kết thúc; (d) thông báo về quyền của học sinh và phụ huynh/người giám hộ để yêu cầu  
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Hội đồng Kháng cáo Kỷ luật tái xét và xem xét lại quyết định kháng cáo, bao gồm cả nơi và sẽ đưa 
yêu cầu lên cho ai; và (e) đối với các vụ đình chỉ vàbuộc thôi học dài hạn, thông báo về cơ hội tham 
gia cuộc họp tái lập và thông tin liên hệ của người sẽ điều phối lịch trình của cuộc họp. 

 
Quyết định Kháng Cáo cho việc Buộc Thôi Học Khẩn Cấp: Viên chức điều trần phải căn cứ chỉ dựa theo 
bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa phúc thẩm để đưa ra quyết định kháng cáo bằng văn bản. 

 
Học khu phải cung cấp quyết định kháng cáo bằng văn bản cho học sinh và phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình trực tiếp, qua thư hoặc qua email trong vòng một (1) ngày làm việc sau phiên điều trần 
kháng cáo. Quyết định kháng cáo bằng văn bản phải bao gồm: (a) tìm ra sự thật; (b) quyết định xem sự 
hiện diện của học sinh có tiếp tục gây nguy hiểm ngay lập tức và liên tục cho học sinh hoặc nhân viên 
nhà trường hay mối đe dọa tức thời và liên tục về sự gián đoạn nghiêm trọng của quá trình học tập; và 
(c) liệu Học khu sẽ chấm dứt việc buộc thôi học khẩn cấp hoặc chuyển đổi buộc thôi học khẩn cấp sang 
đình chỉ hoặc buộc thôi học. Nếu Học khu chuyển đổi việc buộc thôi học khẩn cấp thành đình chỉ hoặc 
buộc thôi học, Học khu phải cung cấp cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình một thông 
báo và thời hạn khiếu nại; và (d) thông báo về việc học sinh và phụ huynh/người giám hộ/ gia đình có 
quyền yêu cầu Hội đồng kháng cáo kỷ luật tái xét và xem xét lại quyết định kháng cáo, bao gồm cả nơi 
và sẽ đưa lên yêu cầu với ai. 

 

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ (WAC 392-400-465 and 525) 
 

Học khu phải đảm bảo rằng mọi thông báo, thủ tục khiếu nại và quyết định đều qua ngôn ngữ mà học 
sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể hiểu, có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh 
và phụ huynh/người giám hộ/gia đình có trình độ tiếng Anh hạn chế. 

 
IX. QUYỀN KHÁNG CÁO LÊN HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC 

Hội Đồng Kháng Cáo Kỷ Luật (WAC 392-400-470, 475, 480 and 530) 
 

Hội Đồng Kháng Cáo Kỷ Luật: Hội đồng giáo dục đã chỉ định một Hội đồng kháng cáo kỷ luật (DAC) để 
tái xét và xem xét lại các quyết định kháng cáo của Học khu đối với các quyết định cho việc đình chỉ 
tại trường, ngắn hạn, dài hạn, buộc thôi học và buộc thôi học khẩn cấp. Loại khỏi lớp học và các hình 
thức kỷ luật khác, bao gồm loại khỏi xe chuyên chở và các hoạt động ngoại khóa, không hội đủ điều 
kiện để được tái xét bởi DAC. 

 
DAC phải bao gồm ít nhất ba người được Hội đồng giáo dục chỉ định cho các điều khoản cố định. 
Tất cả các thành viên của DAC phải có kiến thức về WAC 392-400 và các chính sách và thủ tục kỷ 
luật của Học Khu. 

 
Quyết định của DAC chỉ có thể được đưa ra bởi các thành viên của DAC là người không liên quan đến 
hành vi vi phạm, quyết định đình chỉ, buộc thôi học hoặc buộc thôi học khẩn cấp học sinh, hay quyết định 
kháng cáo của Học khu. 

Yêu Cầu DAC Tái Xét: Học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể yêu cầu DAC tái xét và 
xem xét lại quyết định kháng cáo của Học khu và/hoặc quyết định gia hạn việc buộc thôi học của học 
sinh. Yêu cầu để DAC tái xét có thể chuyển tới District’s Discipline Appeals Office gọi 206-252-0820 hay 
gửi văn bản đến discipline@seattleschools.org 

Quy trình DAC tái xét: Khi tái xét quyết định kháng cáo của Học Khu và/hoặc quyết định gia hạn buộc 
thôi học của học sinh, DAC phải xem xét tất cả các bằng chứng tài liệu và vật chứng liên quan đến hành 
vi vi phạm, mọi hồ sơ kháng cáo của Học khu, luật của Bang chính sách và các thủ tục and chính sách 
kỷ luật của Học Khu. 
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DAC sẽ gặp học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình, hiệu trưởng, nhân chứng hoặc nhân 
viên nhà trường để thu thập thêm thông tin và nghe thêm những luận chứng. Học sinh nhận giáo dục 
đặc biệt, mục 504, hoặc các dịch vụ người học tiếng Anh, có quyền có một cá nhân am hiểu về tình 
trạng khuyết tật của họ, hướng dẫn được thiết kế đặc biệt, sự thích nghi và/hoặc ngôn ngữ/văn hóa có 
mặt để tư vấn cho DAC. 

 
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: DAC phải đảm bảo rằng các thủ tục và quyết định qua ngôn ngữ mà học sinh và 
phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể hiểu, học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể 
cần hỗ trợ ngôn ngữ nếu có trình độ tiếng Anh hạn chế. 

 
DAC Tái Xét Việc Đình Chỉ và Buộc Thôi Học (WAC 392-400-470) 

Giới Hạn Thời Gian cho Yêu Cầu DAC Tái Xét: Học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình phải 
yêu cầu DAC tái xét và xem xét lại quyết định kháng cáo của Học khu trong vòng mười ngày làm việc 
kể từ ngày Học khu cung cấp quyết định bằng văn bản cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia 
đình. 
 
Quyết định của DAC: DAC phải cung cấp quyết định bằng văn bản cho học sinh và phụ huynh/người 
giám hộ/gia đình trực tiếp, qua thư hoặc qua email trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi nhận 
được yêu cầu tái xét và xem xét lại. 
 
Quyết định bằng văn bản của DAC phải chặt chẽ: (a) dù DAC xác nhận, sửa đổi hoặc hủy bỏ việc đình 
chỉ hoặc buộc thôi học hay không; (b) thời hạn và điều kiện đình chỉ hoặc buộc thôi học, kể cả những 
ngày mà việc đình chỉ hoặc buộc thôi học sẽ bắt đầu và kết thúc; và (c) đình chỉ hoặc buộc thôi học 
dài hạn, thông báo về cơ hội tham gia cuộc họp tái lập. 

 
DAC Tái Xét Việc Kiến Nghị Gia Hạn Thêm Gian Thời Gian Buộc Thôi Học (WAC 392-400-480) 

 
Giới Hạn Thời Gian cho Yêu Cầu DAC Tái Xét: Học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình phải yêu cầu 
DAC tái xét và xem xét lại quyết định của Học khu cho việc gia hạn thời gian buộc thôi học của học sinh trong 
vòng mười ngày làm việc kể từ ngày Học khu cung cấp quyết định bằng văn bản cho học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình. 
 
Quyết định của DAC: DAC phải cung cấp quyết định bằng văn bản cho học sinh và phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình trực tiếp, qua thư hoặc qua email trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu 
tái xét và xem xét lại. 
 
Quyết định bằng văn bản của DAC phải chặt chẽ: (a) dù DAC có xác nhận, sửa đổi hay hủy bỏ quyết định 
của Học khu cho việc gia hạn thời gian buộc thôi học của học sinh hay không; và (b) ngày kỷ luật buộc thôi 
học sẽ kết thúc. 
Bất kỳ sự gia hạn nào của việc buộc thôi học một học sinh không được vượt quá một kỳ học. 

 
DAC Tái Xét Việc Buộc Thôi Học Khẩn Cấp (WAC 392-400-530) 

 
Giới Hạn Thời Gian cho Yêu Cầu DAC Tái Xét: Học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình phải 
yêu cầu DAC tái xét và xem xét lại quyết định kháng cáo của Học khu trong vòng năm (5) ngày làm 
việc kể từ ngày Học khu cung cấp quyết định bằng văn bản cho học sinh và phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình. Quyết định của DAC: DAC phải cung cấp quyết định bằng văn bản cho học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình trực tiếp, qua thư hoặc qua email trong vòng mười (10) ngày làm việc 
sau khi nhận được yêu cầu tái xét và xem xét lại. 
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 Quyết định bằng văn bản của DAC phải chặt chẽ: (a) dù DAC xác nhận, sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết 
định của Học Khu vì sự hiện diện của học sinh có tiếp tục gây nguy hiểm ngay lập tức và liên tục cho 
học sinh hoặc nhân viên nhà trường hay mối đe dọa tức thời và liên tục về sự gián đoạn nghiêm trọng 
của quá trình học tập; và (b) nếu việc buộc thôi học khẩn cấp chưa kết thúc hoặc được thay đổi, dù 
trường học sẽ kết thúc việc buộc thôi học khẩn cấp hay thay đổi việc buộc thôi học khẩn cấp sang đình 
chỉ hoặc buộc thôi học. Nếu trường thay đổi việc buộc thôi học khẩn cấp thành đình chỉ hoặc buộc thôi 
học, nhà trường phải cung cấp cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình thông báo và thời 
hạn cho quá trình. 

 
X. CÁC DỊCH VỤ GIÁO DỤC TRONG THỜI GIAN BỊ ĐÌNH CHỈ 
HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC HOẶC BUỘC THÔI HỌC KHẨN CẤP 

Các Dịch Vụ GIáo Dục (WAC 392-400-610) 
 

Các Dịch Vụ GIáo Dục: Nhà trường không thể đình chỉ việc cung cấp các dịch vụ giáo dục cho học 
sinh để kỷ luật cho các hành vi vi phạm. 
 
Trong thời gian đình chỉ, buộc thôi học hoặc buộc thôi học khẩn cấp của một học sinh, nhà trường phải 
cung cấp cho học sinh cơ hội nhận các dịch vụ giáo dục. Các dịch vụ giáo dục phải cho phép học 
sinh: (a) tiếp tục tham gia chương trình giáo dục phổ thông; (b) đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục 
được thiết lập trong Học khu; và (c) hoàn thành môn học, cấp lớp và yêu cầu tốt nghiệp. 
 
Khi cung cấp cho học sinh cơ hội nhận các dịch vụ giáo dục, nhà trường phải xem xét: (a) ý kiến đóng 
góp đầy ý nghĩa từ học sinh, phụ huynh/người giám hộ/gia đình và các giáo viên của học sinh; (b) liệu 
các dịch vụ giáo dục thường xuyên của học sinh có bao gồm các dịch vụ phát triển tiếng Anh, các 
dịch vụ giáo dục đặc biệt, sự thích nghi và các dịch vụ liên quan theo Mục 504 hay các dịch vụ bổ 
sung được thiết kế để hỗ trợ thành tích học tập của học sinh; và (c) truy cập vào bất kỳ kỹ thuật công 
nghệ cần thiết nào, dịch vụ đưa đón hoặc tài nguyên mà học sinh cần để tham gia đầy đủ vào các 
dịch vụ giáo dục. 
 
Nhà trường có thể cung cấp các dịch vụ giáo dục cho học sinh trong một môi trường thay thế hoặc 
chỉnh sửa việc đình chỉ, buộc thôi học hoặc buộc thôi học khẩn cấp theo từng trường hợp cụ thể. Một 
môi trường thay thế phải tương đương, công bằng và phù hợp với các dịch vụ giáo dục thông thường 
mà học sinh sẽ nhận được mà không có hình thức kỷ luật loại khỏi trong đó. Ví dụ môi trường thay thế 
bao gồm các trường trung học khác, dạy kèm một kèm một và học trực tuyến. 
 
Bị đuổi học tới năm ngày học liên tiếp: Đối với một học sinh bị đình chỉ hoặc đuổi học khẩn cấp tới năm 
ngày học liên tiếp, nhà trường phải cung cấp ít nhất các điều sau: (a) bài học, bao gồm mọi bài tập về nhà 
được giao, từ tất cả các môn học hoặc lớp học thường lệ của học sinh; (b) tiếp cận với nhân viên nhà 
trường, những người có thể cung cấp hỗ trợ để giữ cho học sinh theo kịp với các bài tập hiện thời và khóa 
học cho tất cả các môn học hoặc lớp học thông thường của học sinh; và (c) một cơ hội cho học sinh để 
thực hiện bất kỳ bài tập và bài kiểm tra bị bỏ lỡ trong thời gian đình chỉ hoặc đuổi học khẩn cấp. 

 
Bị đuổi học từ sáu đến mười ngày học liên tiếp: Khi một học sinh bị đình chỉ hoặc đuổi học khẩn cấp từ 
sáu đến mười ngày học liên tiếp, một trường phải cung cấp ít nhất các điều sau: (a) khóa học, bao 
gồm mọi bài tập về nhà được giao, từ tất cả môn học hoặc lớp học thường xuyên của học sinh; (b) tiếp 
cận với nhân viên nhà trường, những người có thể cung cấp hỗ trợ để giữ cho học sinh theo kịp với 
các bài tập hiện thời và khóa học cho tất cả các môn học hoặc lớp học thông thường của học sinh. 
Nhân viên nhà trường phải cố gắng liên lạc với học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình trong 
vòng ba ngày làm việc sau khi bắt đầu việc đình chỉ hoặcđuổi học khẩn cấp và định kỳ sau đó cho 
đến khi đình chỉ hoặc đuổi học khẩn cấp kết thúc: (i) phối hợp việc phân phối và chấm điểm công việc 
khóa học giữa học sinh và (các) giáo viên dạy học sinh với tần suất cho phép học sinh theo kịp bài tập 
và khóa học cho tất cả các môn học hoặc lớp học và (ii) liên lạc với học sinh, phụ huynh/người giám  
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hộ/gia đình, và (các) giáo viên dạy học sinh về tiến trình học tập của học sinh; và (c) cơ hội cho học 
sinh để thực hiện bất kỳ bài tập và bài kiểm tra bị bỏ lỡ trong thời gian đình chỉ hoặc đuổi học khẩn cấp. 

 
Bị đuổi học cho hơn mười ngày học liên tiếp: Đối với một học sinh bị đình chỉ hoặc đuổi học trong hơn 
mười ngày học liên tiếp, một trường phải cung cấp các dịch vụ giáo dục dựa theo WAC 392-121-107. 

 
Thông Báo Cần Có (WAC 392-400-610) 

 
Thông báo bằng Văn Bản: Ngay sau khi có thể nhà trường thực thi việc đình chỉ, , buộc thôi học 
hoặc buộc thôi học khẩn cấp, trường phải gửi thông báo bằng văn bản cho học sinh và phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình về các dịch vụ giáo dục mà Học Khu sẽ cung cấp. Nhà trường phải 
cung cấp thông báo bằng văn bản trực tiếp, qua thư hoặc qua email. Thông báo phải bao gồm: 
(a) mô tả về các dịch vụ giáo dục sẽ được cung cấp; và (b) tên và thông tin liên lạc của nhân viên 
nhà trường, là người có thể hỗ trợ cho học sinh theo kịp các bài tập và bài học. 
 
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Nhà trường phải đảm bảo rằng các thông báo và thông tin liên lạc cần thiết cho 
các dịch vụ giáo dục được cung cấp bằng ngôn ngữ mà học sinh và phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình có thể hiểu, có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho học sinh và phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình với trình độ tiếng Anh hạn chế. 

 
XI. HỌC SINH TÁI HÒA NHẬP SAU ĐÌNH CHỈ DÀI HẠN HOẶC BUỘC THÔI HỌC  

Cuộc Họp Tái Hòa Nhập (WAC 392-400-710) 
 

Khi nhà trường thực thi việc đình chỉ hoặc buộc thôi học dài hạn, trường phải triệu tập cuộc họp tái lập 
với học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình để thảo luận về kế hoạch kết nối lại với học sinh. Trước 
khi triệu tập cuộc họp tái lập trường phải liên lạc với học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình để 
sắp xếp thời gian và địa điểm cho cuộc họp. 
 
Cuộc họp tái lập phải diễn ra: (a) trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày bắt đầu việc đình chỉ học sinh 
hoặc đình chỉ dài hạn; hoặc (b) càng sớm càng tốt, nếu học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia 
đình yêu cầu ngay một cuộc họp tái lập. 

 
Các cuộc họp tái lập không thay thế các phiên điều trần kháng cáo hoặc kiến nghị cho ghi danh lại 

Kế Hoạch Tái Hòa Nhập (WAC 392-400-710) 

Nhà trường phải hợp tác với học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình để thiết lập một kế hoạch tái lập 
tế nhị và đáp ứng văn hóa phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của học sinh để hỗ trợ học sinh trở lại trường 
thành công. 
 
Khi xây dựng kế hoạch tái lập, nhà trường phải xem xét: (a) bản chất và hoàn cảnh của sự việc dẫn đến việc 
đình chỉ hoặc đuổi học sinh; (b) được phù hợp, lịch sử văn hóa và bối cảnh của học sinh, các tiêu chuẩn và 
giá trị văn hóa của phụ huynh/người giám hộ/gia đình, các nguồn hỗ trợ của cộng đồng và cộng đồng, 
phụ huynh/người giám hộ/gia đình; (c) rút ngắn thời gian học sinh bị đình chỉ hoặc buộc thôi học; (d) cung 
cấp hỗ trợ trong và ngoài việc học nhằm hỗ trợ thành công trong học tập của học sinh và giữ cho học sinh 
kết nối và đi đúng hướng để tốt nghiệp; và (e) hỗ trợ học sinh, phụ huynh/người giám hộ/gia đình hoặc nhân 
viên nhà trường hành động để khắc phục các trường hợp dẫn đến đình chỉ hoặc đuổi học và ngăn ngừa 
các trường hợp tương tự tái diễn. 
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 Nhà trường phải ghi lại kế hoạch tái lập và cung cấp một bản sao tới học sinh và phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình. 

 
Hỗ Trợ Ngôn Ngữ: Nhà trường phải đảm bảo rằng cuộc họp và kế hoạch tái lập được tổ chức bằng 
ngôn ngữ mà học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể hiểu, có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn 
ngữ cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình với trình độ tiếng Anh hạn chế. 

 
Chương trình Quay Lại Trường cho Học sinh cấp 3 (Chính sách của Học Khu) 

 
Trước khi đình chỉ dài hạn hoặc buộc thôi học học sinh, nhân viên nên phối hợp với Văn phòng Hành vi Sức 
Khỏe và Kỷ luật để tìm hiểu các lựa chọn mà sẽ giữ học sinh ở lại trường hiện tại của họ. Học sinh trung học 
đình chỉ dài hạn hoặc buộc thôi học sẽ được chuyển đến chương trình tái nhập học Interagency Academy. 
Học sinh sẽ tham dự một buổi điều hướng tại Interagency Academy và sau đó sẽ được chỉ định đến một 
trong một số địa điểm của Interagency Academy trong thời gian còn lại của thời gian tạm đình chỉ. Bắt đầu 
từ năm học 2021-2022, Interagency Academy sẽ không còn cung cấp chương trình điều chỉnh hành vi 
nữa. Thay vào đó, nhân viên nhà trường nên làm việc với nhân viên của interagency Academy và Văn 
phòng Hành vi Sức Khỏe và Kỷ luật để đánh giá nhu cầu của học sinh và xác định các dịch vụ dựa trên 
cộng đồng phù hợp về mặt văn hóa để đáp ứng các nhu cầu xác định đó. 

 
Học sinh có thể trở lại trường học của mình khi thời gian đình chỉ hoặc buộc thôi học kết thúc. Những học sinh bị 
buộc thôi học không bị đình chỉ học dài hạn như một phần của biện pháp kỷ luật phải được chuyển đến trường 
khác trong vòng mười (10) ngày học sau khi bị thôi học. Đối với các tùy chọn chỉ định  lại hoặc cho những học 
sinh muốn theo học một trường khác sau khi hoàn thành việc đình chỉ, vui lòng tham khảo Superintendent’s 
Procedure No. 3130 (Student Assignment). 

 
Học sinh bị buộc thôi học hoặc bị đình chỉ học dài hạn có quyền kháng cáo quyết định, bao gồm cả quyền 
kiến nghị để được phục hồi. 

 
Dịch vụ Theo Dõi Hồ Sơ Kỷ Luật dành cho Học Sinh Cấp 2 (Chính sách của Học Khu)  

 
Học sinh cấp 2 có thể bị đình chỉ học tập ngắn hạn và lãnh đạo trường có thể yêu cầu các dịch vụ 
Discipline Case Management thông qua văn phòng Hành vi Sức Khỏe và Kỷ luật. Nếu nhà trường chọn áp 
dụng hình thức đình chỉ học dài hạn, thì dịch vụ Discipline Case Management Services sẽ không được cung 
cấp. Mục tiêu của Discipline Case Management Services là giảm thiểu thời gian giảng dạy bị mất cho học 
sinh trong khi tăng cường sự thành công của học sinh (cả về học tập và hạnh kiểm) bằng cách cung cấp hỗ 
trợ lâu dài cho học sinh, phụ huynh/người giám hộ và nhân viên nhà trường để đối phó với các hành vi. 

 
Discipline Case Management services sẽ bao gồm một cuộc đánh giá toàn diện được thực hiện với 
học sinh và phụ huynh / người giám hộ; phỏng vấn với nhân viên của trường; giới thiệu đến các tổ chức 
dựa vào cộng đồng nếu cần; bảo mật bản Releases of Information (ROIs); phối hợp với các nhà cung 
cấp cộng đồng; phát triển chomột kế hoạch tái nhập học thành công dựa trên câu chuyện và ưu điểm 
của học sinh và nhu cầu dự kiến khi họ trở lại; và lên lịch cho một cuộc họp tái nhập. 

 
Discipline Case Management Services cũng sẽ bao gồm liên lạc liên tục với phụ huynh/người giám hộ, 
nhân viên trường học, các nhà cung cấp cộng đồng và học sinh dựa trên nhu cầu cụ thể của học 
sinh. Nếu đánh giá toàn diện cho thấy cần có hướng dẫn trực tiếp trong việc xây dựng kỹ năng, thì 
Discipline Case Management Services cũng có thể bao gồm hướng dẫn xây dựng kỹ năng có giới 
hạn thời gian. Discipline Case Management Services sẽ tiếp tục cho đến khi ổn định được khôi phục 
và quá trình chuyển đổi trở lại quản lý cấp trường học xảy ra khi học sinh, phụ huynh, người giám hộ và 
nhân viên nhà trường xác định. 
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 Học sinh Tiểu Học (WAC 392.400.440 and 445) 
 

Học sinh cấp 1 có thể không bị đuổi học dài hạn. Vì thế không có chương trình quay trở lại trường 
cho học sinh cấp 1. 

 
Học sinh Đủ điều kiện cho Giáo dục Đặc Biệt hoặc Mục 504 (Chính sách của Học Khu) 

 
Trước khi được giới thiệu tới Interagency Program (dành cho học sinh cấp 3) hoặc một dịch vụ quản lý kỷ 
luật cho học sinh cấp 2 và một buổi họp Manifestation Determination Review (MDR) phải có. 

 
XII. QUÁ TRÌNH BẢO VỆ BỔ SUNG DÀNH CHO CÁC HỌC SINH 

 
Bảo Vệ Nạn Nhân của Một Số Hành Vi Vi Phạm (WAC 392-400-810) 

 
Một trường học có thể ngăn cản học sinh quay trở lại môi trường giáo dục thường lệ của học sinh sau 
ngày kết thúc đình chỉ hoặc buộc thôi học với mục đích bảo vệ nạn nhân của một số hành vi vi phạm. 
Xem Phụ lục A: Định nghĩa. 

 
Hạnh Kiểm Thỏa Thuận (WAC 392-400-815) 

 
Nhà trường có thể tham gia vào thỏa thuận hạnh kiểm với học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia 
đình để đối phó với hành vi vi phạm, bao gồm cả thỏa thuận giảm thời hạn đình chỉ với điều kiện tham 
gia vào các dịch vụ điều trị hoặc đánh giá của học sinh, hoặc một thỏa thuận giữ đình chỉ hoặc buộc 
thôi học bị hoãn lại. 
 
Nhà trường phải đảm bảo rằng thỏa thuận hạnh kiểm không từ bỏ cơ hội của học sinh để tham gia cuộc họp tái 
lập hoặc nhận các dịch vụ giáo dục trong thời gian đình chỉ, buộc thôi học hoặc buộc thôi học khẩn cấp. 
 
Thời hạn của hạnh kiểm thỏa thuận không được vượt quá một học kỳ. 
 
Nhà trường có thể thực thi kỷ luật đối với các hành vi vi phạm xảy ra sau khi trường tham gia thỏa 
thuận hành kiểm với học sinh và một phụ huynh/người giám hộ/gia đình. 
 
Nhà trường phải đảm bảo bất kỳ hạnh kiểm thỏa thuận nào được cung cấp bằng ngôn ngữ mà học 
sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình có thể hiểu, mà có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ cho học 
sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình với trình độ tiếng Anh hạn chế. 

 
Bắt Buộc Điều Trị và Đánh Giá Không Được Chấp Nhận 

 
Theo luật của tiểu bang, các trường học không được phép để bắt buộc học sinh tham gia các dịch 
vụ điều trị hoặc đánh giá như một điều kiện để trở lại trường sau khi bị đình chỉ hoặc buộc thôi học. 
Các trường học có thể giảm thời gian đình chỉ học sinh hoặc buộc thôi học dựa trên sự tham gia của 
học sinh trong các dịch vụ đánh giá hoặc điều trị; tuy nhiên, không có gì trong luật tiểu bang yêu cầu 
học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ/gia đình làm như vậy và trường học không thể đình chỉ vô 
thời hạn một học sinh đang chờ bất kỳ lịch trình hoặc hoàn thành các dịch vụ như vậy. 

 
Các Quy tắc về Súng Ống và Trường Hợp Ngoại Lệ (WAC 392-400-820) 

 
Các Quy tắc về Súng Ống: Một trường học phải đuổi học một học sinh không dưới một năm nếu trường 
xác định rằng học sinh đó đã mang hoặc sở hữu súng ống trong khuôn viên trường, xe chuyên chở do 
nhà trường cung cấp, các khu vực được sử dụng riêng như tài sản của Học khu, hoặc các sự kiện hay 

 
38 



 

 

 

hoạt động do nhà trường tài trợ. Tổng Giám Đốc Học Khu có thể sửa đổi việc đuổi học theo từng 
trường hợp. Một trường học có thể đình chỉ hoặc đuổi học sinh tới một năm nếu học sinh đó có hành 
vi ác ý, như được định nghĩa trong RCW 9A.04.110, và cho thấy một công cụ dường như là một khẩu 
súng trong khuôn viên trường, xe chuyên chở do nhà trường cung cấp, các khu vực được sử dụng 
riêng như tài sản của Học khu, hoặc các sự kiện hay hoạt động do nhà trường tài trợ. 

 
Trường Hợp Ngoại Lệ: Các quy tắc trên về súng ống không áp dụng cho: (a) bất kỳ học sinh nào khi 
tham gia vào giáo dục quân sự được Học Khu ủy quyền sử dụng súng trường; (b) bất kỳ học sinh nào 
khi tham gia vào một hội nghị, trình diễn, thao diễn, diễn thuyết hoặc khóa học an toàn vũ khí được 
Học khu ủy quyền trong đó súng trường của người thu thập hoặc người hướng dẫn được xử lý hoặc 
trưng bày; hoặc (c) bất kỳ học sinh nào khi tham gia cuộc thi súng trường được Học khu ủy quyền. 

 
Hình Phạt Về Thân Thể, Kiềm Chế và Cách Ly (WAC 392-400-825) 

 
Hình Phạt Liên Quan đến Thân Thể: Trường học không được thực hiện hình phạt về thân thể, bao gồm bất 
kỳ hành động cố tình gây ra nào hoặc cố tình gây tổn thương về thể xác của học sinh. 

 
Hình phạt Liên Quan đến thân thể không bao gồm: (a) việc sử dụng sức hợp lý của quản trị viên 
trường, giáo viên, nhân viên nhà trường hoặc tình nguyện viên khi cần thiết để duy trì trật tự hoặc để 
ngăn chặn học sinh làm hại bản thân, các học sinh khác, nhân viên nhà trường hoặc tài sản của 
trường; (b) đau đớn về thể chất hoặc khó chịu do hoặc gây ra bởi việc đào tạo hoặc tham gia vào 
cuộc thi thể thao hoặc hoạt động giải trí do học sinh tự nguyện tham gia; hoặc (c) hành động nỗ lực 
bởi tất cả học sinh trong một hoạt động của lớp do giáo viên hướng dẫn, có thể bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở, bài tập thể dục, các chuyến đi thực địa, hoặc các dự án giáo dục hướng nghiệp. 

 
Kiềm Chế và Cách Ly: Trường học không được sử dụng các biện pháp kiềm chế, cách ly hoặc sử 
dụng can thiệp thể chất khác đối với bất kỳ học sinh nào trừ khi được quy định trong Chính sách 
của Hội đồng Giáo Dục số 3246 (Hạn chế, cách ly và các cách sử dụng can thiệp thể chất khác). 

 
Các Bữa Ăn ở Trường (WAC 392-400-830) 

 
Trường học không được thi hành theo bất kỳ hình thức kỷ luật nào mà dẫn đến việc bỏ hoặc trì hoãn một 
bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho học sinh. 
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 PHỤ LỤC A: ĐỊNH NGHĨA 

Dưới đây là những định nghĩa quan trọng được dùng ở một số phần trong văn kiện này: 
 

Bên Kháng Cáo: Một phụ huynh, giám hộ hoặc một học sinh dùng thủ tục kháng cáo dựa theo đạo luật 
WAC 392-400 để kháng cáo một biện pháp kỷ luật, đình chỉ, buộc thôi học hoặc buộc thôi học khẩn cấp 
được áp dụng cho một học sinh. 
 
Kế Hoạch Cải Thiện Hành Vi (BIP): Một kế hoạch được thiết lập dành cho một học sinh đủ điều kiện cho 
giáo dục đặc biệt hoặc mục 504 có hành vi cản trở việc học tập cho chính mình hoặc của người khác. 
Khi Kế hoạch IEP hoặc Mục 504 có BIP giải quyết một hành vi cụ thể, BIP sẽ điều chỉnh và quy định xử lý kỷ 
luật cần thiết cho hành vi đó. Xem Phụ lục B. 
 
Hành vi vi phạm: Một hành vi của học sinh, vi phạm các chính sách hoặc thủ tục kỷ luật của Học khu 
được thông qua dưới WAC 392-400. 
 
Thay Đổi Chương Trình Giáo Dục: Việc dời một học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt hay mục 
504 ra khỏi trường đang theo học:(a) hơn 10 ngày đi học liên tục; hoặc (b) một lọat những biện pháp 
tách rời này thành lập một khuôn rập cho việc bị kỷ luật bởi vì những biện pháp này tích tụ hơn 10 ngày 
học trong một niên học. 
 
Loại Khỏi lớp học: Loại khỏi một học sinh khỏi lớp học hoặc tiết học hoặc hoạt động cho các hành vi vi 
phạm theo WAC 392-400. Loại khỏi lớp không bao gồm các hành động dẫn đến việc bỏ lỡ tiết học trong 
một thời gian ngắn (dưới 30 phút) khi: (a) giáo viên hoặc nhân viên khác trong trường cố gắng áp dụng 
các hình thức kỷ luật khác để hỗ trợ học sinh đáp ứng mong đợi hành vi; và (b) học sinh vẫn chịu sự 
giám sát của giáo viên hoặc nhân viên khác trong trường trong thời gian ngắn như vậy. 
 
Hình Phạt về Thân Thể: Bất kỳ hành động cố tình gây ra hoặc cố tình gây ra sự đau đớn về thể xác cho 
một học sinh. Học Khu cấm việc sử dụng hình phạt về thân thể. Xem Chính sách 3244. 
 
Đáp Ứng Văn Hóa: Kiến thức về lịch sử và bối cảnh văn hóa của học sinh, cũng như các quy tắc và giá 
trị gia đình ở các nền văn hóa khác nhau; kiến thức và kỹ năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ từ cộng đồng 
và cộng đồng và phụ huynh/người giám hộ/gia đình; và các kỹ năng trong việc điều chỉnh hướng dẫn 
cho học sinh trải nghiệm và xác định bối cảnh văn hóa cho từng cá thể.  Có ý nghĩa tương tự như khả 
năng tiếp cận văn hóa. Định nghĩa được thông qua từ WAC 392-400-25 (Student Discipline) and RCW 
28A.410.270 (Washington Professional Educator Standards Board). 

 
Kỷ Luật: Bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi một trường học hoặc Học khu để đối phó với các 
hành vi vi phạm. 
 
Sự Gián Đoạn của Quá Trình Học Tập: Gián đoạn việc học, tạo ra sự rối loạn hoặc xâm phạm quyền của 
một học sinh hoặc một nhóm học sinh. 
 
Buộc Thôi Học vì Lý Do Khẩn Cấp: Đuổi lập tức một học sinh ra khỏi trường vì sự hiện diện của học sinh 
gây nguy hiểm ngay lập tức và tiếp tục gây nguy hiểm cho các học sinh khác hoặc nhân viên nhà 
trường, hoặc có sự đe dọa ngay lập tức và tiếp diễn làm phá rối đến tiến trình giáo dục ở học đường. 
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 Trường Hợp Ngoại Lệ cho Mục Đích Bảo Vệ Nạn Nhân: Một trường học có thể ngăn học sinh trở lại môi 
trường học tập thường lệ của em sau ngày kết thúc việc đình chỉ hoặc buộc thôi học vì mục đích bảo vệ 
nạn nhân của một số tấn công, như sau: (a) Nạn nhân là giáo viên. Học sinh phạm tội dưới RCW 
28A.600.460(2), khi hành động trực tiếp tới giáo viên, sẽ không được chỉ định đến lớp học của giáo viên 
đó trong suốt thời gian học sinh đến trường hoặc bất kỳ trường nào khác nơi giáo viên được phân công 
dạy; và (b) Nạn nhân là học sinh. Một học sinh phạm tội theo RCW 28A.600.460 (3), khi hành động trực 
tiếp tới một học sinh khác, có thể bị loại khỏi lớp học của nạn nhân trong suốt thời gian học sinh học tại 
trường đó hoặc bất kỳ trường nào khác mà nạn nhân được ghi danh. 

 
Buộc Thôi Học: Từ chối nhập học vào trường hiện tại của học sinh vì hành vi vi phạm. 
 
Đánh Giá Hành Vi Thiết Thực (FBA): Đánh giá một học sinh đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt hoặc Mục 
504 khi các em có hành vi cản trở việc học tập của bản thân hoặc học tập của người khác. Một FBA 
được thực hiện để hiểu mục đích của một học sinh về các hành vi để có thể triển khai các phương thức 
và can thiệp phù hợp nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ các hành vi đó. Các FBA được sử dụng để triển khai 
Kế hoạch Hạnh Vi Can Thiệp (BIP). 

 
Thực hành An toàn Nhận dạng: Xác định các phương pháp mà nhân viên nhà trường cố gắng đảm 
bảo cho học sinh rằng bản sắc xã hội của họ (chủng tộc, dân tộc, nhận dạng giới tính, khuynh hướng 
tình dục, tình trạng kinh tế xã hội, tuổi tác, khả năng, quốc tịch, kích thước/kiểu cơ thể) là một tài sản chứ 
không phải là một rào cản để thành công. 

 
Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP): Một kế hoạch giáo dục cá nhân cho một học sinh đủ điều kiện 
nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 
 
Đình Chỉ Tại Trường: Việc đình chỉ trong đó học sinh bị loại khỏi môi trường giáo dục thường lệ của 
em nhưng vẫn ở trong trường hiện sắp xếp cho học sinh tối đa mười ngày học liên tiếp. 

 
Môi Trường Giáo Dục Thay Thế Tạm Thời (IAES): IAES là một sắp xếp tạm thời, không quá 45 ngày học, 
được sử dụng khi học sinh đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt hoặc mục 504: (a) mang vũ khí đến trường 
hoặc có vũ khí ở trường, trên khuôn viên trường học, hoặc tại một trường học thuộc thẩm quyền của Học 
khu; (b) tàn trữ hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp, hoặc bán hoặc chào mời chất gây nghiện, trong khi 
ở trường, trong khuôn viên trường hoặc tại một trường học thuộc thẩm quyền của Học khu; hoặc (c) đã 
gây thương tích cơ thể nghiêm trọng cho người khác khi ở trường, trong khuôn viên trường hoặc tại một 
trường học thuộc thẩm quyền của Học khu. Một trường học có thể loại bỏ một học sinh đủ điều kiện cho 
giáo dục đặc biệt hoặc mục 504 có hành vi trên từ ngôi trường hiện tại của học sinh sang IAES bất kể 
hành vi của học sinh có phải là biểu hiện của khuyết tật học sinh hay không. Xem Phụ lục B. 
 
Thời Hạn của Một Niên Khóa: Tổng số ngày học trong một học kỳ tam cá nguyệt hoặc học kỳ lục cá 
nguyệt, như được xác định bởi Hội đồng Giáo Dục. 
 
Đình Chỉ Dài hạn: Đình chỉ một học sinh khỏi trường hơn mười ngày học liên tiếp. 
 
Xem Xét Biểu Hiện để Quyết Định: Một cuộc họp trong đó phụ huynh/người giám hộ/gia đình của học 
sinh và các thành viên của nhóm IEP hoặc Mục 504 của học sinh xem xét thông tin liên quan và xác 
định xem hành vi của học sinh mà xử lý kỷ luật được đề xuất: (a) là do hoặc có mối quan hệ trực tiếp và 
đáng kể với khuyết tật của học sinh; và (b) là kết quả trực tiếp của trường học thất bại khi thực hiện Kế 
hoạch IEP của học sinh hoặc Kế hoạch Mục 504. Nếu hành vi của học sinh không phải là biểu hiện sự 
khuyết tật của học sinh, thì trường có thể kỷ luật học sinh vì những lý do tương tự, theo cách tương tự, và 
trong cùng thời gian áp dụng việc loại bỏ kỷ luật học sinh không bị khuyết tật. Xem Phụ lục B. 
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Hòa giải: Một thỏa thuận giữa nhà trường và học sinh hoặc phụ huynh/giám hộ/gia đình về một biện 
pháp kỷ luật cụ thể sẽ được thay đổi và cách thay đổi. Học sinh và phụ huynh/giám hộ/gia đình đồng ý 
bằng cách ký tên vào bản đồng ý hòa giải về tất cả những vấn đề thực tế và pháp lý liên quan và phụ 
huynh/người giám hộ sẽ không có kháng cáo tiếp theo về việc kỷ luật này. Các mẫu đơn hòa giải cho 
việc sử dụng ma túy được ghi lại ở phụ lục C và các mẫu đơn hòa giải khác nằm trong phụ lục D. 

 
Thông Báo Về Quyết Định Kỷ Luật - Notice of Disciplinary Action (NDA): Phụ huynh/người giám hộ/gia 
đình sẽ được thông báo bằng thư mỗi khi học sinh bị kỷ luật ựa trên trường học mức kỷ luật như bị đình 
chỉ, buộc thôi học hoặc buộc thôi học khẩn cấp. 
 
Các hình thức kỷ luật khác: Các hành động được sử dụng để xử lýcác hành vi vi phạm, ngoại trừ loại 
khỏi lớp học, đình chỉ, buộc thôi học hoặc buộc thôi học khẩn cấp, bao gồm loại khỏi xe chuyên chở 
hoặc các hoạt động ngoại khóa. 

 
Tiến Bộ khi Bị Kỷ Luật: Việc sử dụng theo thời gian của việc xử lý kỷ luật hạn chế liên tiếp nhằm mục đích 
hình thành hành vi. Sự tiến bộ có thể bao gồm (các) phản ứng trên lớp học, (các) phản ứng tại trường, 
đình chỉ tại trường, đình chỉ ngắn hạn và đình chỉ dài hạn. Với mục đích thiết lập sự tiến bộ khi bị kỷ luật, 
các trường không được tính các hành vi vi phạm xảy ra trước khi bắt đầu năm học hiện tại. 
 
Sử dụng Thể Lực Hợp Lý: Xem định nghĩa về Kiềm chế, Cách Ly và Sử dụng Lực Thể Can Thiệp khác. 
 
Cuộc họp tái lập: Một cuộc họp với học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình để thảo luận về kế 
hoạch tái lập cho học sinh sau khi bị đình chỉ dài hạn hoặc buộc thôi học. 
 
Kế hoạch tái lập: Một kế hoạch bằng văn bản tế nhị và có văn hóa phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của 
học sinh để hỗ trợ học sinh trở lại trường thành công sau khi bị đình chỉ hoặc buộc thôi học dài hạn. 
 
Chương trình quay lại: Một chương trình của Học khu dành cho học sinh trung học đã bị đình chỉ dài 
hạn hoặc bị buộc thôi học. Một chương trình tái nhập cung cấp hướng dẫn sửa đổi hạnh kiểm của học 
sinh cũng như các khóa học. 

 
Xem định nghĩa về Kiềm chế, Cách Ly và Sử dụng Lực Thể Can Thiệp: Có thể được sử dụng cho bất 
kỳ học sinh nào khi cần thiết một cách hợp lý để kiểm soát hành vi tự phát gây ra khả năng gây hại 
nghiêm trọng sắp xảy ra, như định nghĩa của RCW 70.96B.010. Sự tác hại nghiêm trọng bao gồm tổn 
hại về thể chất đối với bản thân, người khác hoặc tài sản. Xem Board Policy 3246. 
 
Kế hoạch an toàn: Một kế hoạch được đưa ra để đảm bảo rằng một học sinh dễ bị tổn thương cảm 
thấy an toàn ở trường, trong khuôn viên trường và tại trường thuộc thẩm quyền của Học khu. 
 
Hội đồng Giáo Dục: Hội đồng quản trị của Học Khu. 
 
Ngày Trường Làm Việc: Bất kỳ ngày nào theo lịch, trừ thứ bảy, chủ nhật, hoặc bất kỳ ngày lễ nào của 
liên bang, tiểu bang hoặc trường học, khi văn phòng của Tổng Giám Đốc Học Khu mở cửa làm việc. 
 
Ngày học: Bất kỳ nguyên ngày hoặc bán ngày học nào mà học sinh đến trường cho mục đích học tập. 

 
Ban Đánh giá Đe doạ ở Trường: Quá trình chính thức được tổ chức bởi nhóm đánh giá mối đe dọa văn 
phòng trung tâm, làm việc cùng nhau trong việc đánh giá mối đe dọa, hoặc có mối đe dọa tìm ẩn, 
hành vi của một học sinh và các tình huống xung quanh mối đe dọa, để khám phá bất kỳ sự thật hoặc 
bằng chứng nào cho thấy học sinh hoặc hành động khác có khả năng thực hiện mối đe dọa. Xem 
Board Policy No. 3225 và Superintendent Procedure No. 3225SP. 
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 Ban Quản Lý Đe doạ ở Trường: Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý hoặc giảm bớt hành vi đe 
dọa hoặc có khả năng đe dọa tìm ẩn của học sinh theo cách mà tăng sự an toàn về thể chất và tâm 
lý của học sinh, nhân viên và khách thăm viếng, trong khi cung cấp cho giáo dục của tất cả học sinh. 
Xem Board Policy No. 3225 và Superintendent Procedure No. 3225SP. 

 
Giới hạn năm học: Các hình thức kỷ luật áp dụng cho học sinh trong một năm học không được tiếp 
tục vào năm học tiếp theo. 

 
Lục Xoát và Tịch Thu: Học sinh có quyền tự do không bị lục xoát và bị tịch thu vật dụng không chính 
đáng.  Tuy nhiên, vì vấn đề an ninh cho cả tập thể, những nội quy sau đây có thể được áp dụng: Lục 
xoát tổng quát các tài sản sở hữu của trường, trong đó bao gồm tủ đựng đồ có khóa và các bàn học 
mà không cần phải báo trước. Các đồ vật chẳng hạn như súng ống, các loại vũ khí khác, pháo, hoặc bất 
cứ những gì có thể gây ra những đe dọa chính đáng về vấn đề an ninh, hoặc làm xáo trộn các tiến trình 
giáo dục có thể bị tịch thu và không cho học sinh tàng trữ. 
 
Nói một cách tổng quát, vấn đề lục xóat học sinh (ngoài việc lục xóat cơ thể 1) hoặc tài sản có thể được 
thực thi nếu điều kiện phải có những nghi ngờ chính đáng cộng với những chứng cứ cho thấy là có 
hành vi vi phạm, miễn là những sự lục xóat này được sử dụng một cách hợp lý có liên hệ đến chủ đích 
và sự lục xóat này không vi phạm quá đáng trên phương diện tuổi tác và giới tính của học sinh. 
 
Luật bang Washington (RCW 28A.600.230(3)) không cho phép các viên chức, giáo viên được khám cởi 
đồ học sinh. Khám cởi đồ được định nghĩa như: “bắt một người cởi đồ hoặc xếp một hoặc tất cả quần áo 
để khám xét cơ quan sinh dục, hậu môn hoặc đồ lót hoặc ngực trần của phụ nữ.” Tại SPS, quy định này 
cũng áp dụng cho các học sinh phi nhị nguyên giới và chuyển giới. 

 
Học Sinh trong Mục 504: Học sinh có khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần giới hạn đáng kể một hoặc 
nhiều hoạt động quan trọng trong cuộc sống (ví dụ: chăm sóc bản thân, thực hiện các công việc thủ 
công, đi bộ, nhìn, nghe, nói, thở, học, làm việc, v.v.). Khả năng tham gia và hưởng lợi từ trường học là 
một hoạt động quan trọng trong cuộc sống của học sinh ở độ tuổi đến trường. 
 
Đình Chỉ ngắn hạn: Là bị đình chỉ học tập đến 10 ngày học liên tục. 
 
Học Sinh Trong Giáo Dục Đặc Biệt: Là học sinh có đủ điều kiện của một hay nhiều khuyết tật được quy 
định bởi WAC 392-172A, và cần có một chế độ giáo dục được soạn thảo đặc biệt. 
 
Đình Chỉ: Việc từ chối sự có mặt để xử lý hành vi vi phạm từ bất kỳ tiết học hoặc lớp học nào, hoặc từ 
bất kỳ cả một môn học hoặc lớp học nào, nhưng không bao gồm loại khỏi lớp học, buộc thôi học hoặc 
buộc thôi học khẩn cấp. 
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 PHỤ LỤC B: BIỆN PHÁP BẢO VỆ KHI BỊ KỶ LUẬT DÀNH CHO HỌC SINH 
ĐƯỢC NHẬN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT VÀ MỤC 504 

Học sinh được nhận giáo dục đặc biệt và Mục 504 có nguy cơ hơn khi biện pháp kỷ luật loại khỏi làm 
gián đoạn đáng kể việc học tập của các em và tác động tiêu cực đến kết quả học tập. 
 
Khi một trường loại khỏi một học sinh được nhận giáo dục đặc biệt hoặc Mục 504 khỏi lớp học hoặc 
trường học của các em vì lý do kỷ luật, điều đó phải tuân theo các quy tắc kỷ luật của Tiểu bang 
Washington (WAC 392-400) áp dụng cho tất cả học sinh, và cũng phải cung cấp cho học sinh những 
biện pháp bảo vệ học sinh khi bị kỷ luật cho học sinh khuyết tật của tiểu bang và liên bang sau đây: 

 
Kế Hoạch Cải Thiện Hành Vi: 

 
Nếu một học sinh được nhận giáo dục đặc biệt hoặc mục 504 thể hiện hành vi cản trở việc học tập cho 
bản thân hoặc người khác, thì trường học phải có một Kế Hoạch Cải Thiện Hành Vi (BIP) trong Kế hoạch 
IEP hoặc Mục 504 của học sinh. 
 
Một BIP tối thiểu phải mô tả: (a) kiểu hành xử cản trở việc học tập của học sinh hoặc của người khác; (b) 
các điều kiện hoặc hoàn cảnh hướng dẫn và/hoặc môi trường góp phần cho lối cư xử; (c) các can 
thiệp hoặc hỗ trợ hành vi tích cực mà nhà trường đưa ra để giảm thiểu các hành vi lo ngại và tăng 
trưởng cách hành xử như mong đợi; (d) làm thế nào nhà trường sẽ đảm bảo rằng trường học luôn thực 
hiện các can thiệp và hỗ trợ tích cực trong suốt ngày học của học sinh; và (e) các kỹ năng sẽ được 
dạy và giám sát như là sự lựa chọn thay thế cho hành vi lo ngại của học sinh. 
 
Khi một Kế Hoạch IEP hoặc Mục 504 gồm có BIP đề cập các hành vi của học sinh, BIP sẽ chỉ huy và quy 
định hình thức kỷ luật cần thiết cho hành vi đó. Hành vi không được đề cập trong BIP nên được xử lý kỷ 
luật với sự chú ý đến các biện pháp bảo vệ khác áp dụng cho kỷ luật học sinh nhận giáo dục đặc biệt 
và Mục 504. 

 
Biện Pháp Kỷ Luật Loại Khỏi cho việc Đổi Chương Trình Giáo Dục Không Thành Lập: 

 
Một trường học có thể thực hiện biện pháp kỷ luật loại khỏi dành cho một học sinh nhận giáo dục đặc 
biệt hoặc mục 504 khỏi trường học hiện tại của học sinh vì những lý do tương tự và theo cách thức thực 
hiện biện pháp kỷ luật loại khỏi dành cho học sinh không bị khuyết tật nếu: Biện pháp loại khỏi cho việc 
đổi chương trình giáo dục không thành lập; và (b) hành vi của học sinh không bị BIP chi phối. 
 
Đổi Chương Trình Giáo Dục xảy ra khi một trường loại bỏ một học sinh nhận giáo dục đặc biệt hoặc mục 
504 khỏi ngôi trường hiện tại của học sinh: (a) trong hơn mười ngày học liên tiếp; hoặc (b) cho một loạt 
các lần loại khỏi thành lập một hình thức đuổi học vì các lần loại khỏi đó cộng lại đến hơn mười ngày học 
trong một năm học. 

 
Biện Pháp Kỷ Luật Loại Khỏi mà việc Đổi Chương Trình Giáo Dục Được Thành Lập: 

 
Nếu biện pháp kỷ luật loại khỏi được thành lập thì việc Đổi Chương Trình Giáo Dục cho học sinh nhận 
giáo dục đặc biệt hoặc mục 504, trong vòng mười ngày học kể từ khi có bất kỳ quyết định thay đổi 
nào cho việc sắp xếp một chương trình giáo dục của học sinh, nhóm IEP hoặc mục 504 của học sinh 
phải tổ chức một buổi họp Xác Định Biểu Hiện-Manifestation Determination Review (MDR) 

 
Xác Định Biểu Hiện là một cuộc họp xem xét đánh giá biểu hiện trong đó có phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình của học sinh và các thành viên trong nhóm IEP hoặc mục 504 xem xét tất cả thông tin có 
liên quan trong hồ sơ của học sinh, bao gồm cả Kế Hoạch IEP hoặc Mục 504, bất kỳ sự quan sát nào 
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của giáo viên và mọi thông tin khác được cung cấp bởi phụ huynh/người giám hộ/gia đình hoặc 
học sinh và xác định xem hành vi của học sinh nên áp dụng hình thức kỷ luật nào: (a) được gây ra 
bởi hoặc có mối quan hệ trực tiếp và đáng kể với tình trạng khuyết tật của học sinh; và (b) là kết quả 
trực tiếp khi nhà trường đã thất bại trong việc thực hiện Kế hoạch IEP hoặc Mục 504 của học sinh. 
 
Hành vi của học sinh được coi là biểu hiện khuyết tật của học sinh nếu (a) hoặc (b) là thích hợp. 
Hành vi không được coi là biểu hiện khuyết tật của học sinh nếu cả hai (a) hay (b) không thích hợp. 
 
Nếu hành vi của học sinh là kết quả trực tiếp khi nhà trường đã thất bại trong việc thực hiện Kế hoạch 
IEP hoặc Mục 504 của học sinh, thì nhà trường phải thực hiện các hành động lập tức để khắc phục 
sự thất bại đó. 
 
Nếu hành vi của học sinh là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh, nhóm IEP hoặc Mục 504 
của học sinh phải có: (a) tiến hành đánh giá hành vi chức năng (FBA), trừ khi nhà trường đã tiến 
hành FBA, và phát triển và thực hiện BIP cho học sinh; hoặc (b) nếu học sinh đã có BIP, xem lại BIP 
và sửa đổi  khi cần thiết để chỉnh đốn hạnh kiểm. Trừ khi hành vi của học sinh liên quan đến vũ khí, 
ma túy bất hợp pháp hoặc gây thương tích cơ thể nghiêm trọng (xem bên dưới), thì việc cho học 
sinh trở lại chương trình giáo dục mà học sinh bị dời khỏi, trừ khi phụ huynh/người giám hộ/gia đình 
và trường học đồng ý thay đổi chương trình giáo dục như một phần của sửa đổi BIP của học sinh. 
 
Nếu hành vi của học sinh không phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh, nhà trường 
có thể kỷ luật học sinh vì những lý do tương tự, theo cách tương tự, khi thi hành kỷ luật học sinh 
không bị khuyết tật, ngoại trừ học sinh phải: (a) tiếp tục để nhận các dịch vụ giáo dục để học sinh 
tiếp tục tham gia chương trình giáo dục phổ thông, mặc dù tại một môi trường khác, và có tiến triển 
để đạt được các mục tiêu được nêu trong Kế hoạch IEP hoặc  Mục 504 của học sinh; và (b) nhận 
được đánh giá hành vi chức năng (FBA) thích hợp và các dịch vụ can thiệp hành vi và sửa đổi 
được thiết kế để giải quyết hành vi vi phạm của học sinh để không được tái diễn. 
 
Nhóm IEP hoặc Mục 504 của học sinh xác định: (a) các dịch vụ phù hợp cho học sinh có thể được 
cung cấp trong một phương án giáo dục thay thế tạm thời (IAES); và (b) nhiều phương án giáo dục 
thay thế tạm thời của học sinh (IAES). 

 
Trường Hợp Đặc Biệt: 

 
1. Vũ khí, Ma túy bất hợp pháp và Gây thương tích nghiêm trọng: 

 
Nếu một học sinh nhận giáo dục đặc biệt hoặc mục 504: (a) mang vũ khí vào trường hoặc có vũ khí ở trường 
hoặc trong pham vi của trường hoặc các hoạt động của trường dưới thẩm quyền của Học khu; (b) cố ý sử 
dụng ma túy, tàng trữ hoặc buôn bán các loại ma túy trong khi ở trường, trong pham vi của trường hoặc 
các hoạt động của trường dưới thẩm quyền của nha học chánh; hoặc (c) Đã gây thương tích nghiêm trọng 
cho người khác khi ở trường, trong phạm vi của trường hoặc các hoạt động của trường dưới thẩm quyền 
của Học khu,nhà trường có thể dời một học sinh tới phương án giáo dục thay thế tạm thời (IAES)  trong thời 
hạn tối đa là 45 ngày bất kể hành vi của học sinh là một biểu hiện của khuyết tật hay không. 

 
2. Học sinh chưa được coi là đủ điều kiện cho Giáo Dục Đặc Biệt hoặc Mục 504:  

 
Phụ huynh/Người giám hộ/Gia đình Yêu cầu Đánh giá: Nếu học sinh có hành vi vi phạm sau khi phụ 
huynh/người giám hộ/gia đình của học sinh đã yêu cầu học sinh được đánh giá về giáo dục đặc biệt hoặc 
Mục 504 nhưng trước khi quyết định đánh giá và đủ điều kiện được đưa ra, thì các biện pháp bảo vệ khi kỷ 
luật được mô tả ở trên được áp dụng. 
 
Giáo viên hoặc nhân viên khác bày tỏ mối quan tâm: Nếu học sinh có hành vi vi phạm sau khi giáo viên 
của học sinh hoặc nhân viên khác của trường bày tỏ mối quan ngại cụ thể với giám đốc giáo 
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dục đặc biệt của Học khu hoặc nhân viên giám sát khác rằng học sinh có thể cần dịch vụ giáo dục 
đặc biệt hoặc Mục 504 nhưng trước khi quyết định đánh giá và đủ điều kiện được đưa ra, thì các 
biện pháp bảo vệ khi kỷ luật được mô tả ở trên được áp dụng. 

 
3. Học sinh có Phụ huynh/Người giám hộ đã Thu hồi Sự Chấp Thuận cho Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt 
và/hoặc Dịch vụ Mục 504: 

 
Thu hồi Sự Chấp Thuận cho Dịch vụ Giáo dục đặc biệt và Chấp thuận với Mục 504: Nếu một học sinh 
nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt có hành vi vi phạm sau khi phụ huynh/người giám hộ/gia đình 
của học sinh đó đã hủy bỏ sự chấp thuận cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt nhưng đã đồng ý với Kế 
hoạch Mục 504, thì các biện pháp bảo vệ khi kỷ luật được mô tả ở trên được tiếp tục áp dụng. 

 
Đã Thu hồi Sự Chấp Thuận cho Dịch vụ Giáo dục đặc biệt và không chấp thuận với Mục 504: Nếu một 
học sinh đã nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt có hành vi vi phạm sau khi phụ huynh/ người giám 
hộ/gia đình của học sinh đã thu hồi sự đồng ý cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt và đã hủy bỏ hoặc 
không đồng ý với Kế hoạch Mục 504, trường có thể kỷ luật học sinh vì những lý do tương tự, theo cách 
tương tự, và trong cùng thời gian như kỷ luật học sinh không khuyết tật và thì các biện pháp bảo vệ khi 
kỷ luật được mô tả ở trên không cần áp dụng. 
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PHỤ LỤC C: CÁC YẾU TỐ ĐƯỢC CHÂM CHƯỚC VÀ GIẢM NHẸ  
 
 
 

Các yếu tố có thể Châm Chước 
- Học sinh có biểu hiện hành vi mà chưa được 

nhân viên nhà trường giải quyết thỏa đáng 
- Học sinh có IEP hoặc 504, đã hoàn thành 

Manifestation Determination Review hành vi 
được xác định là một chức năng khuyết tật của 
họ 

- Có ít hoặc không có hành vi sai trái được ghi 
nhận trước đó 

- Học sinh đã trải qua sự phân biệt chủng tộc có 
hệ thống trong hệ thống giáo dục 

- Học sinh có thể đã bị ảnh hưởng bởi thành 
kiến ngầm của nhân viên nhà trường 

- Gây thiệt hại tối thiểu 
- Không gây ra thương tích hoặc thiệt hại 
- Ít có khả năng gây hại 
- Không có bằng chứng cho thấy học sinh có 

ý định trưng bày hoặc sử dụng vũ khí 
- Học sinh đưa ra bằng chứng đáng tin cậy 

rằng em có vũ khí cho các mục đích hợp 
pháp ở ngoài trường và vô tình đưa vật thể 
đến trường  

- Vũ khí là một con dao bỏ túi nhỏ có lưỡi dao 
từ 2.5 inches hoặc ngắn hơn 

- Học sinh chủ yếu hành động phòng thủ 
- Cố ý hay mục đích của học sinh 
- Độ tuổi của học sinh và/hoặc không có khả 

năng hiểu hậu quả tiềm tàng của hành vi 
(xem xét độ tuổi phát triển) 

- Có hành vi thừa nhận hoặc tự báo cáo 
- Học sinh đã cố gắng, nhưng không hoặc bị 

ngăn cản, thực hiện hành vi 
- Các bước khắc phục sau đó, bao gồm bồi 

thường cho học khu hoặc nạn nhân của 
hành vi sai trái 

- Hành động sau đó của học sinh nhằm sửa đổi 
hành vi sai trái với nhân viên nhà trường 

- Trả lại tài sản cho nạn nhân 
- Các yếu tố văn hóa hoặc ngôn ngữ có thể 

đã đóng một vai trò trong hành vi sai trái 
- Sự phù hợp của việc sắp xếp chương trình học 

tập của học sinh  
- Học sinh sẵn sàng sửa chữa thiệt hại 

 

Các yếu tố có thể Giảm Nhẹ  
- Hành vi sai trái tương tự lặp đi lặp lại 
- Sự cố ảnh hưởng đáng kể đến cộng đồng 

trường học nói chung 
- Gây gián đoạn đáng kể việc học tập của người 

khác bởi sự chống đối của học sinh 
- Học sinh cố tình núi kéo hoặc xúi giục người 

khác tham gia vào hành vi 
- Gây thiệt hại đáng kể (mức độ hay phí tổn) 
- Khả năng gây hại nghiêm trọng 
- Cố ý hay mục đích của học sinh trong việc đốt 

lửa 
- Có khả năng hay gây thương tích nghiêm 

trọng 
- Sử dụng một hung hoặc vũ khí 
- Hành vi có chủ ý  
- Nhiều học sinh hành hung một học sinh 
- Học sinh tấn công trước, đe dọa, quấy rối 

hoặc bắt nạt với cùng một nạn nhân 
- Mức độ nghiêm trọng hoặc tàn bạo 
- Hồ sơ kỷ luật trước đây của học sinh có lệnh 

tiền hành kỷ luật 
- Sự hiện diện của học sinh trong khuôn viên 

trường được xác định là mối đe dọa cho sự 
an toàn của người khác 

- Hành vi được thúc đẩy bởi chủng tộc, màu 
sắc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh 
hướng tình dục, biểu hiện giới tính, khuyết 
tật hoặc bất kỳ đặc điểm nhận thức hiện thời 
hay tương tự nào của nạn nhân 

- Học sinh đã sử dụng vũ khí để thực hiện một 
cuộc tấn công, để đe dọa người khác, gây 
thương tích và/hoặc gây thiệt hại vật chất 
cho tài sản 

- Học sinh đưa ra, kích hoạt hoặc nổ vũ khí một 
cách liều lĩnh 

- Bằng chứng cho hành động có chủ ý 
- Nguy cơ chấn thương nghiêm trọng 
- Hành vi sai trái lặp đi lặp lại chống lại cùng 

một nạn nhân 
- Vũ khí là một khẩu súng 
- Hung khí như là một khẩu súng và học sinh 

cho thấy hoặc sử dụng hung khí để có hành 
động với ác ý 

-  
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PHỤ LỤC D: CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT KHÁC 
 
 

 Phản hồi có thể tại lớp học  
о Học sinh thuật lại hành động của mình 
о Học sinh xác định cách sửa chữa cho 

sự việc tai hại 
о Tự phản ảnh bản thân 
о Dạy lại hạnh kiểm kỳ vọng 
о Thỏa thuận về hạnh kiểm với phương 

thức nhìn nhận 
о Thay đổi môi trường (chỗ ngồi đặc biệt, 

đánh lạc hướng, loại bỏ các yếu tố kích 
hoạt, sử dụng giờ giảo lao) 

о Tăng sự gần gũi khi thảo luận về tình 
huống 

о Học sinh dành thêm thời gian trong lớp 
nơi xảy ra tai hại để khôi phục (các) mối 
quan hệ với nhân viên/học sinh 

о Mất các đặc quyền trong lớp học trong khi 
xây dựng kỹ năng cho học sinh 

о Có các cơ hội lãnh đạo trong lớp 
học để làm nổi bật các ưu điểm 

о Dạy kỹ năng thay thế liên quan trực tiếp 
đến hành vi quan tâm 

о Làm mẫu kỹ năng thay thế liên quan trực 
tiếp đến hành vi quan tâm 

о Nhà giáo hoặc nhân viên được chỉ định 
cố vấn cho học sinh một cách kín đáo 

о Lãnh đạo nhà trường tiếp giảng, cho phép 
giáo viên bước ra khỏi lớp để giải quyết 
vấn đề với học sinh một cách riêng tư 

о Nhà giáo hoặc nhân viên được chỉ định 
thông báo cho phụ huynh/người giám hộ 

о Nhà giáo hoặc nhân viên được chỉ 
định cố vấn học sinh và nếu có thể, 
phụ huynh/người giám hộ 

Phản hồi có thể tại trường học 
о Cuộc họp phụ huynh với giáo viên, 

nhân viên nhà trường và quản trị viên 
о Lập kế hoạch cải thiện hành vi tích cực 

(PBIP) 
о Đánh giá lại các kế hoạch hỗ trợ/an 

toàn hiện đang áp dụng 
о Hòa giải ngang hàng 
о Thực hành phục hồi 
о Giới thiệu lên nhân viên hỗ trợ cấp 

trường học (nhân viên tư vấn, nhân 
viên xã hội, y tá, Trung tâm y tế) 

о Hòa giải 
о Bồi thường thiệt hại hoặc tài sản bị đánh cắp 
о Mất đặc quyền sử dụng máy tính 
о Mất tín chỉ 
о Phục vụ cộng đồng 
о Thay đổi thời khóa biểu lớp học 
о Kiểm tra chính thức/không theo quy 

chuẩn với nhân viên được chỉ định 
о Xây dựng kế hoạch hỗ trợ/an toàn/khủng 

hoảng 
о Quản chế (trước giờ học, sau giờ học, thứ 

bảy hay tiết học trống trong một khoảng 
thời gian nhất định) 

о Giới thiệu đến đội Student Intervention 
Team (SIT) 

о Nếu học sinh bị khuyết tật, hãy tái xét và sửa 
đổi IEP (Kế hoạch giáo dục cá nhân) hoặc 
mục 504 

о Sắp đặt cho học sinh với một người cố vấn 
о Giới thiệu đến cơ quan cộng đồng để hỗ 

trợ các nhu cầu đã xác định (nhà ở, thực 
phẩm, phát triển khả năng lãnh đạo, tư 
vấn sức khỏe tâm thần, phát triển kỹ 
năng xã hội, đánh giá/điều trị về ma túy 
và rượu, v.v...) 
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 PHỤ LỤC E: HÒA GIẢI VỀ RƯỢU/MA TÚY 

Tên ID:                             
 

Hòa giải này đạt được tại buổi họp với học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình vì 
học sinh bị phạt theo quy định với Phân phối Ma Túy Bất Hợp Pháp và các Dược Phẩm có 
Tính Kiềm Chế, Thuốc theo toa hoặc Không Theo Toa, Phân Phối Rượu Bia, Cần Sa, Mang 
hoặc Sử dụng Ma Túy và Dược Phẩm Độc Hại, hoặc Mang hoặc Sử dụng Rượu Bia, Tàng trữ 
hoặc Sử Dụng Cần Sa, Buôn bán dược phẩm bất hợp pháp và các dược phẩm có tính kềm 
chế, thuốc theo toa và không theo toa, Buôn bán Rượu Bia, hoặc Buôn bán Cần Sa. 

1. Nhà trường đồng ý các khoản sau: 
a) Vi phạm và mô tả trong hành vi này sẽ là: 
□ Không thay đổi 
□ Từ ngữ trong các phạm vi này được thay đổi như sau: 

 
 

b) Nhằm giảm hình phạt đình chỉ học tập dài hạn cho việc hành vi vi phạm 
   xuống số ngày sau đây khi nhận được xác nhận rằng 
học sinh có một cuộc hẹn để đánh giá bởi một chuyên gia chuyên nghiệp được phê 
chuẩn bởi Khu Học Chánh về chất gây nghiện và đồng ý làm theo các lời khuyên 
của giám định viên: 

□ Đình chỉ ngắn hạn                    ngày(vi phạm buôn bán không cho phép). 
□ Đình chỉ dài hạn ngày. 
c) Nhà trường đồng ý thay đổi thông tin sự cố trong Powerschool để phản ánh bản hòa 

giải này và cung cấp phần đính chính NDA đến phụ huynh/người giám hộ/gia đình 
trong vòng 3 ngày học. 

2. Học sinh/phụ huynh/người giám hộ/gia đình đồng ý các vấn đề sau: 
a) Có được bản đánh giá từ một cơ quan chuyên nghiệp được phê chuẩn bởi Khu học 

chánh về chất gây nghiện với chi phí tự trả; 
b) Tuân thủ với các khuyến nghị của bản kiểm định, và 
c) Ký tên để đồng ý cho nhà trường trao đổi thông tin với cơ quan chuyên nghiệp về chất 

gây nghiện. 
 

3. Ngoài ra, các điều kiện sau đây phải được tuân thủ: 
 
 
 

Nhà trường, học sinh, phụ huynh/người giám hộ/gia đình đồng ý rằng khi ký tên vào bản hòa 
giải này, tất cả các vấn đề trên thực tế, trên pháp lý liên quan đến kỷ luật này đã được giải 
quyết hoàn toàn và học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình sẽ không có thêm kháng 
cáo liên quan đến kỷ luật này. 

Nếu không thực hiện được các điều khoản này thì 
hình phạt ban đầu sẽ được thi hành. 

                                                                            
Ban giám hiệu Học Sinh 
                                                                            
Phụ huynh/người giám hộ  Ngày 
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 PHỤ LỤC F: HÒA GIẢI CHO    

Mã số ID của Học Sinh:    
 

Ngày:    
 

Phiên hòa giải này đã đạt được thỏa thuận tại phiên điều trần kháng cáo kỷ luật. Các bên đồng ý 
với các điều khoản hòa giải sau đây: 

 
1. Nhà trường đồng ý làm theo các điều sau đây: 

 
 
 

 
2. Học Sinh đồng ý làm theo các điều sau đây:    

 
 
 
 

3. Ngoài ra, các điều kiện sau đây có thể phải thực hiện (đánh dấu điều kiện đồng ý): 
□ Học sinh phải có báo cáo tiến bộ hàng tuần cho đến . 
□  Học sinh sẽ phải ứng xử tốt và không có sự cố tương tự ở trong lớp hoặc trường. 
□  Học sinh phải có mặt ở tất cả các lớp và đúng giờ. Học sinh phải sẵn sàng học tập khi    

lớp học bắt đầu. Hậu quả nếu hành vi vi phạm điều này sẽ là 
  . 

 
Nếu không thực hiện được các điều khoản này thì 
hình phạt ban đầu và xử lý kỷ luật sẽ được thi hành. Học sinh, phụ huynh/người giám 
hộ/gia đình đồng ý rằng khi ký tên vào bản hòa giải này, tất cả các vấn đề trên thực tế, 
trên pháp lý liên quan đến kỷ luật này đã được giải quyết hoàn toàn và học sinh và 
phụ huynh/người giám hộ/gia đình sẽ không có thêm kháng cáo liên quan đến kỷ luật 
này. 

 
 

Ban giám hiệu Học sinh 
 

Viên chức điều trần hoặc nhân chứng khác Phụ huynh/Giám Hộ 
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Phụ Lục G: Thông Báo Không Phân Biệt Đối Xử 
 

 

Seattle Public Schools, {“SPS”) cung ứng Cơ Hội Giáo Dục và 
Việc Làm Đồng Đều và không phân biệt đối xử trong bất kỳ 
chương trình hoặc các họat động dựa trên giới tính, chủng 
tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, tổ tông, nguồn gốc, tuổi 

tác, tình trạng kinh tế, xu hướng tình dục, bao gồm biểu hiện 
giới tính hoặc nhận dạng; thai kỳ; tình trạng hôn nhân; ngoại 
hình; tình trạng khuyết tật cảm giác, tinh thần hoặc thể chất; 
cựu chiến binh hoặc quân nhân; hoặc đang sử dụng chó hoặc 
thú vật được đào tạo để phục vụ.  SPS cung cấp sự truy cập 

bình đẳng tới Boy Scouts và các nhóm thanh thiếu niên được 
bổ nhiệm. 

 

SPS tuân thủ theo tất cả các luật và quy định của tiểu bang 
và liên bang, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Title IX of 

the Education Amendments of 1972; Title VI of the Civil 
Rights Act of 1964; Section 504 of the Rehabilitation Act of 

1973; the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990 and 
the ADA Amendments Act of 2008; and the Washington Law 

Against Discrimination RCW 49.60. Việc tuân thủ của SPS 
bao gồm, nhưng không giới hạn ở tất cả các chương trình, 
khóa học, hoạt động của học khu, bao gồm các hoạt động 

ngoại khóa, dịch vụ và ra vào các cơ sở. 
 

Các nhân viên sau đây đã được chỉ định để xử lý các câu 
hỏi và khiếu nại về cáo buộc phân biệt đối xử: 

 

Cho học sinh và thành viên của cộng đồng, các nhân viên sau đây đã 
được chỉ định để xử lý các câu hỏi và khiếu nại về cáo buộc phân 
biệt đối xử: Office of Student Civil Rights, (206) 252-0306, or 
oscr@seattleschools.org hay gửi thư về Seattle Public Schools, MS 
32- 149, P.O. Box 34165, Seattle, WA 98124-1166. Trong bộ phận 
đó: 

 Mối Lo Ngại Về Phân Biệt Giới Tính, bao gồm quấy rối tình 
dục, liên hệ: Title IX Grievance Coordinator, (206) 252-0367, 
or Title.IX@seattleschools.org 

• Lo Ngại về Phân Biệt Đối Xử với Người Khuyết Tật liên hệ: 
ADA/Section 504 Grievance Coordinator, (206) 252-0178, or 
accessibility@seattleschools.org 

 
Nếu nhân viên có thắc mắc hoặc yêu cầu về những cung ứng cho 
người khuyết tật và/hoặc khiếu nại về sự phân biệt đối xử bao gồm 
quấy rối tình dục, liên lạc: Assistant Superintendent of Human 
Resources, Seattle Public Schools, Mailstop 33-157, P.O. Box 34165, 
Seattle, WA 98124-1166, (206) 252-0024, or 
hreeoc@seattleschools.org 
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 Phân Biệt Đối Xử 
là Trái Với Pháp 
Luật! 
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EXAMPLES OF SEXUAL 
HARASSMENT 

 
Appendix H: Reporting Sexual Harassment 

 
Affected by Sexual Harassment? 

 

STUDENTS AND STAFF ARE PROTECTED AGAINST SEXUAL HARASSMENT BY ANYONE IN ANY 

SCHOOL PROGRAM OR ACTIVITY, INCLUDING ON THE SCHOOL BUS AND ON OR OFF CAMPUS. 

What is Sexual Harassment? 
Sexual Harassment is unwelcome behavior or communication that is sexual in 
nature when: 

A student or employee is led to believe that they must submit to 
unwelcome sexual conduct or communications in order to gain 
something in return, such as a grade, a promotion, a 
place on a sports team, or any educational or 
employment decision, or 

 
The conduct substantially interferes with a student's 
educational performance or creates an intimidating 
or hostile educational or employment environment. 

 
 

 
SPS may not discriminate on the basis of sex, race, color, creed, religion, national origin, sex, age, disability, marital status, sexual orientation, gender identity 
and expression, veteran or military status, or the use of a service animal by a person with a disability, and must provide equal access to all designated youth 
groups. For questions or complaints, please contact your school principal, or the SPS Office of Student Civil Rights at 206-252-0306 or OSCR@seattleschools.org. 
Rev. 8/2016

 
How do I report Sexual Harassment? 

mailto:OSCR@seattleschools.org
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