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LỜI MỞ ĐẦU 

 

 

Hệ thống trường công lập Boston (“Học khu” hoặc “BPS”) có niềm tin mãnh liệt rằng một cộng đồng học đường 

an toàn, tích cực, bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau và phục hồi sẽ nuôi dưỡng sự học, tuổi thơ và tuổi trẻ, đồng thời 

giảm tỷ lệ thôi học.  Để hiểu hành vi của học sinh, cần thấu hiểu hoàn cảnh và hệ thống mà hành vi đó biểu hiện. 

Bộ quy tắc Ứng xử này là một trong những nỗ lực không ngừng của Boston nhằm phát triển, hỗ trợ và cải thiện 

cộng đồng trường học cho tất cả học sinh.  

 

Mục tiêu của BPS là thúc đẩy nền văn hóa và cộng đồng chống phân biệt chủng tộc, khuyến khích tự do ngôn 

luận, thúc đẩy sự phát triển cá nhân và phát triển khả năng tự chủ của học sinh trong khi vẫn duy trì các quyền cơ 

bản.  
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Boston đang thực hiện các bước để đổi mới cách tiếp cận của mình nhằm tạo ra không gian bình đẳng, an toàn và 

hợp tác để giải quyết xung đột, học hỏi và phát triển trong các cộng đồng trường học của chúng ta.  Thông qua 

việc phát triển các phương pháp thực hành và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để xây dựng cộng đồng, bao 

gồm chu kỳ công lý phục hồi và xây dựng kỹ năng xã hội và tình cảm, BPS xác định nguyên nhân gốc rễ lý do 

học sinh nhận những hình thức kỷ luật khác nhau. BPS đã cố gắng giải quyết những nguyên nhân gốc rễ đó bằng 

cách tăng cường đào tạo về các chiến lược giảm leo thang cho nhân viên, đồng thời thúc đẩy các phương pháp 

tiếp cận nhạy cảm với chấn thương để hỗ trợ tốt hơn khả năng của học sinh trong việc xác định và xử lý các tình 

huống có thể gây ra.  

 

Hàng ngày, BPS đều mong muốn phát triển đồng đều các kỹ năng học tập theo cảm xúc xã hội của học sinh. Điều 

này bắt đầu bằng việc xây dựng các chính sách và quy trình dựa trên các mục tiêu này. Thông qua Bộ Quy tắc 

Ứng xử và các chính sách đi kèm, BPS mong muốn thiết lập các kỳ vọng và tiêu chuẩn về hành vi cho tất cả các 

thành viên trong cộng đồng. Để hiện thực hóa kỳ vọng này, BPS sẽ tìm cách giải quyết những gián đoạn và xung 

đột phù hợp với các biện pháp kỷ luật tiến bộ và với mục tiêu giữ học sinh ở lại lớp học và tích cực học tập. Vì 

vậy, Bộ Quy tắc Ứng xử được xây dựng làm tài liệu tiến bộ nêu ra các biện pháp can thiệp và hỗ trợ tăng cường 

để giải quyết hành vi của học sinh, từ các nỗ lực ngăn chặn cho tới các lựa chọn thay thế đình chỉ và đuổi học là 

biện pháp cuối cùng. 

 

Khi cần thiết phải tổ chức một buổi điều trần kỷ luật, BPS cam kết đảm bảo rằng từng học sinh sẽ nhận được một 

buổi điều trần công bằng phù hợp với các quy tắc, quy định và quy trình đã thiết lập được nêu trong Bộ Quy tắc 

Ứng xử này và tuân thủ pháp luật. BPS cũng công nhận rằng học sinh có các quyền pháp lý cơ bản và các quyền 

này không bị rút gọn, cản trở hoặc thay đổi.  Ủy ban Trường học Boston và Tổng giám thị dự định rằng các quy 

trình được nêu trong Bộ quy tắc Ứng xử sẽ luôn tuân thủ tất cả các luật, pháp lệnh, quy định và chính sách có liên 

quan khi được soạn thảo và dự định thực hiện.1 

 

Bộ Quy tắc này là tài liệu duy nhất được ban hành đại diện cho Hệ thống trường công lập Boston hệ thống hóa 

các quy tắc và quy định quản lý hành vi của tất cả học sinh của Hệ thống trường công lập Boston. Ấn bản này của 

Bộ Quy tắc thay thế tất cả các quy của trường học và tất cả các phiên bản trước của Bộ Quy tắc Ứng xử của Hệ 

thống trường công lập Boston.  

 

 

Tuyên bố Sứ mệnh của Hệ thống trường công lập Boston 

Là nơi khai sinh ra nền giáo dục công lập của quốc gia, Hệ thống trường công lập Boston cam kết thay đổi cuộc 

sống của tất cả học sinh và thanh thiếu niên thông qua việc giảng dạy mẫu mực trong một hệ thống trường học 

tiên tiến, công bằng, đẳng cấp thế giới. Chúng tôi hợp tác với cộng đồng, gia đình và học sinh để phát triển cho 

từng học sinh kiến thức, kỹ năng và tính cách để trở nên xuất chúng khi đặt chân tới ngưỡng cửa đại học, nghề 

nghiệp và cuộc đời. 

 

Cơ hội giáo dục bình đẳng  

Theo Hiến pháp Hoa Kỳ và các điều luật và quy định hiện hành của liên bang và tiểu bang, không học sinh nào 

sẽ bị đình chỉ, đuổi học hoặc kỷ luật vì sắc tộc, màu da, quốc tịch xuất xứ, dân tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh 

hướng tình dục, bản dạng giới, khuyết tật, tuổi, di truyền hoặc tình trạng quân đội đang hiện hành. 

 

NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN  

 

BPS công nhận tầm quan trọng của việc duy trì một môi trường học đường an toàn, lành mạnh, bình đẳng và 

thân thiện. Các nguyên tắc sau đây là niềm tin cốt lõi sẽ hướng dẫn nhân viên và đối tác, học sinh và gia đình 

                                                 
1
 Phiên bản này của Bộ Quy tắc Ứng xử tuân thủ các quy định của St. 93, C. 71, còn được gọi là Đạo luật Cải cách Giáo dục 

Massachusetts năm 1993, được sửa đổi bởi St. 93, C. 380; P.L.103-382, §14601 (Đạo luật Cải thiện Trường học của Hoa Kỳ năm 1994); 
8 USC, §921 et seq. (Bộ luật Hoa Kỳ); Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật của liên bang, Bản sửa đổi năm 2004 (IDEA-04); và Chương 
222 của Đạo luật 2012.  
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của Hệ thống trường công lập Boston trong công việc chung nhằm đảm bảo môi trường học an toàn và tương 

hỗ:

1. Cam kết cho mọi học sinh ở mọi sắc tộc, dân tộc, giới tính, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, 

tôn giáo, tình trạng công dân, tình trạng kinh tế xã hội hoặc mã vùng sẽ một cơ hội nhận được 

một nền giáo dục phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ.  

2. Cam kết nỗ lực loại bỏ sự khập khiễng trong Bộ Quy tắc Ứng xử và việc thực hiện nó bằng cách 

đảm bảo sử dụng các lựa chọn thay thế cho các phương pháp kỷ luật, bao gồm các phương pháp 

phục hồi và can thiệp nhằm giải quyết xung đột, đáp ứng nhu cầu của học sinh và giảm tỷ lệ đuổi 

học, bất cứ khi nào phù hợp.   

3. Bộ Quy tắc Ứng xử có mục đích hướng dẫn, không mang tính trừng phạt. Các yếu tố như tuổi và 

cấp lớp của học sinh, sự phát triển xã hội, tình cảm và trí tuệ của học sinh cũng như các quyền và 

trách nhiệm tổng thể của học sinh cũng luôn được cân nhắc. 

4. Cam kết là một học khu chống phân biệt chủng tộc.   

5. Cam kết cung cấp cho tất cả học sinh cơ hội giáo dục bình đẳng và môi trường học tập an toàn, 

nói không với quấy rối, bắt nạt, phân biệt đối xử và hành vi dựa trên thành kiến, xây dựng môi 

trường để tất cả thành viên cộng đồng đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đánh giá cao sự đa 

dạng sắc tộc trong trường học của chúng ta. 

6. Cam kết đảm bảo học sinh được đối xử công bằng, nhất quán và không phân biệt. 

7. Cam kết tạo ra môi trường học an toàn, lành mạnh và tương hỗ bằng cách liên tục chủ động hỗ 

trợ để giải quyết các nhu cầu của học sinh. 

8. Cam kết sinh viên có đầy đủ các quyền từ các nguồn cơ quan pháp lý được liệt kê ở trên, và các 

quyền này không bị rút gọn, cản trở hoặc thay đổi. 

 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ 

 

Nâng cao chất lượng giáo dục và trường học an toàn, tương hỗ không chỉ phụ thuộc vào trách nhiệm và 

quyền lợi của học sinh mà còn dựa vào chất lượng của tương tác giữa học sinh, phụ huynh/người giám 

hộ/người chăm sóc, giáo viên, ban giám hiệu và nhân viên BPS.  

 

A. Quyền của học sinh  

 

Không thể liệt kê đầy đủ tất cả các quyền của học sinh, nhưng sau đây là những điều cơ bản để đảm bảo học sinh 

được sinh hoạt trong một cộng đồng trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng. Vì danh sách này không nêu cả 

quyền của học sinh, danh sách này có thể không được sử dụng để từ chối một học sinh quyền mà họ được hưởng 

chỉ vì nó không được liệt kê ở đây.  

 

1. Theo luật tiểu bang và liên bang, không học sinh nào bị đuổi học hoặc phân biệt đối xử dựa trên sắc 

tộc, màu da, dân tộc, quốc tịch gốc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, 

khuyết tật, tuổi tác, tình trạng kinh tế xã hội, tình trạng quân đội hiện hành hoặc di truyền. 

2. Học sinh có quyền sử dụng phòng vệ sinh, phòng thay đồ và các cơ sở khác phù hợp với bản dạng 

giới của mình hoặc sử dụng các tiện nghi có tách biệt theo giới tính nếu muốn. 

3.  Học sinh có quyền được xưng hô bằng tên và đại từ mà mình lựa chọn. 

4. Học sinh có quyền được hưởng các cơ hội giáo dục bình đẳng, không bị bắt nạt, quấy rối, phân biệt 

đối xử, định kiến và chịu đựng hành vi dựa trên thành kiến.  

5. Học sinh có quyền tham gia vào một số hoạt động nhất định của trường (vd: các chuyến tham quan, 

giải lao và các môn tự chọn).  Nếu một chuyến tham quan hoặc hoạt động ở trường là một trải nghiệm 

học tập bắt buộc và bao gồm việc cho điểm, học sinh sẽ không bị tước cơ hội tham gia. Hệ thống 

trường công lập Boston có niềm tin mãnh liệt vào việc hỗ trợ và cải thiện sức khỏe, cũng như sự phát 

triển xã hội và tình cảm, của học sinh của. Do đó, không nhân viên BPS nào được phép ngăn cản học 

sinh tham gia hoạt động thể chất (kể cả giờ giải lao) hoặc hỗ trợ học tập ngoại khóa để làm một hình 

thức kỷ luật, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác ngoài bệnh tật hoặc an toàn hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo 
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nhà trường. 

6. Học sinh có quyền từ chối khám xét hoặc bắt giữ một cách vô lý, trừ khi có sự nghi ngờ hợp lý.  

Việc tìm kiếm và bắt giữ phải tuân thủ các chính sách và thủ tục được quy định trong Thông tư 

Khám xét Học sinh của Tổng giám thị, # SAF-1, và  Chính sách về Tủ khóa, #SAF-3. 

7.  Quyền của học sinh có giới hạn nhất định đối với việc Hệ thống trường công lập Boston lập báo cáo 

của Phòng An toàn Học đường và Báo cáo của Cảnh sát Boston liên quan đến hành vi của học sinh 

như được nêu trong Chính sách về Lập và Chia sẻ Báo cáo Sự vụ và Thông tin khác của Học sinh .  

8. Học sinh có quyền tham khảo ý kiến của giáo viên, cố vấn, ban giám hiệu và các nhân viên khác của 

trường khi có yêu cầu hợp lý.  

9. Học sinh có quyền bầu cử tự do và công bằng bằng cách bỏ phiếu kín các bạn đồng trang lứa của 

mình trong bộ máy quản trị học sinh và quyền giữ chức vụ nếu được bầu. 

10. Học sinh có quyền lên tiếng về các vấn đề ảnh hưởng đến họ. 

11. Học sinh có quyền tham gia xây dựng các quy tắc và quy định mà họ phải tuân theo và quyền được 

thông báo về các quy tắc và quy định đó. 

12.  Cha mẹ/người giám hộ/người chăm sóc và/hoặc học sinh có các quyền khác nhau theo luật hồ sơ 

học sinh của tiểu bang và liên bang, bao gồm quyền xem tất cả hồ sơ của học sinh và kiểm soát 

những ai ngoài trường học có thể xem. (Xem Thông tư của Tổng giám thị, # LGL-07).   

13. Học sinh khuyết tật có thể có thêm các quyền và sự bảo vệ theo luật giáo dục đặc biệt của liên bang 

và tiểu bang vì điều đó liên quan đến việc áp dụng Bộ Quy tắc Ứng xử. 

 

Học sinh trong trường có thể thực hiện các quyền tự do ngôn luận, hội họp, báo chí và hiệp hội, những quyền này 

đều được ủng hộ và tuân thủ luật tiểu bang và liên bang. Theo các tiêu chuẩn pháp luật hiện hành, học sinh bị 

cấm có những hành vi tục tĩu, kích động thực hiện các hành vi phạm pháp, hoặc gây ra sự gián đoạn nghiêm 

trọng hoặc can thiệp sâu vào hoạt động của nhà trường. Nếu không gây gián đoạn nghiêm trọng môi trường học 

đường và tuân thủ luật liên quan, học sinh có quyền: 

 

1. Đeo các huy hiệu chính trị, băng tay và các biểu tượng khác. 

2. Phân phát tài liệu in ấn và lưu hành các kiến nghị về tài sản của trường, kể cả trong trường mà 

không cần sự cho phép trước của ban giám hiệu trường, trừ trường hợp: 

a. tài liệu được phân phát và kiến nghị được lưu hành trong nhà trường có tên và địa chỉ của cá 

nhân hoặc tổ chức tài trợ (bao gồm tên và địa chỉ của ít nhất một thành viên trong nhóm) 

đang phân phát hoặc lưu hành tài liệu hoặc kiến nghị; và 

b. (những) người phân phát hoặc lưu hành tài liệu hoặc kiến nghị là (các) học sinh trong 

trường có liên quan; và 

c. thời gian cho việc phân phát hoặc lưu hành đó sẽ được giới hạn trong các khoảng thời 

gian trước giờ học, sau khi tan học, và trong giờ ăn trưa để tránh làm ảnh hưởng đến 

chương trình học; và 

d. các vị trí phân phát hoặc lưu hành trong trường phải được hạn chế hợp lý để cho phép giao 

thông bình thường trong trường và ở các cửa bên ngoài; và 

e. cách thức phân phát hoặc lưu thông phải được hạn chế một cách hợp lý để ngăn sự ồn ào 

và gián đoạn nghiêm trọng; và 

f. học sinh phải tuân theo các yêu cầu hợp lý về việc vứt bỏ rác thải từ việc phân phát 

hoặc lưu thông như vậy. 

3. Sử dụng (các) bảng thông báo của riêng học sinh mà không cần kiểm duyệt, với điều kiện: 

a. tất cả các tài liệu, thông báo và các thông tin liên lạc khác được đăng bởi một học sinh phải 

bao gồm tên và địa chỉ email của người đăng. Nếu bài đăng liên quan đến bên thứ ba, bài 

đăng phải cả tên và địa chỉ email của sinh viên cũng như tên và địa chỉ email của ít nhất 

một thành viên của tổ chức bên thứ ba; và 

b. tất cả các tài liệu, thông báo, và các thông tin liên lạc khác phải bao gồm ngày tháng trước 

https://drive.google.com/file/d/0B2TjRCn8WUU1SEdjRnRKa1VXckU/view?usp=sharing&resourcekey=0-IAoiawF2Bxn59aADVs44iw
https://drive.google.com/file/d/0B2TjRCn8WUU1SEdjRnRKa1VXckU/view?usp=sharing&resourcekey=0-IAoiawF2Bxn59aADVs44iw
https://drive.google.com/file/d/0B2TjRCn8WUU1ZkRhRFVjUnkwb2c/view?usp=sharing&resourcekey=0-42tkOxGywAAhkoukrp8zkg
https://docs.google.com/document/d/1OhXT_NYik-BoR49BfyqC7JU0Nbj669mO3H9oBQI4ASQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdHwvmoDe5bbQ9l5NeTotrdVDI6aMDo3/view?usp=sharing
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khi đăng và gỡ bỏ sau một thời gian hợp lý để đảm bảo quyền truy cập đầy đủ vào (các) 

bảng thông báo. 

4. Sử dụng hợp lý các hệ thống truyền thông công cộng và các phương tiện truyền thông khác của 

trường, nhưng việc thông báo sẽ bị giới hạn trước giờ học, sau khi tan học và các thời điểm khác 

khi các lớp học vắng mặt. 

5. Thành lập các tổ chức chính trị và xã hội và tiến hành các hoạt động liên quan đến tổ chức đó, 

với điều kiện là tư cách hội viên phải cởi mở cho mọi học sinh và phải tuân thủ các chính sách 

và quy trình của BPS. 

6. Trình bày các kiến nghị, khiếu nại hoặc bất bình cho ban quản lý nhà trường phù hợp về các vấn 

đề kỷ luật và các vấn đề khác liên quan đến trường học, trừ trường hợp Bộ quy định này có quy 

định chính thức về quyền kháng nghị. 

7. Quyền riêng tư cá nhân, bao gồm quyền tự quyết định ngoại hình và lựa chọn kiểu tóc và quần áo 

của riêng mình, tuân theo các quy tắc hợp lý. 

 

 

A. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH  

 

Các trách nhiệm không có chức năng thay thế các quy tắc có trong Bộ Quy tắc Ứng xử. Tuy nhiên, học sinh có 

trách nhiệm: 

 

• Tôn trọng quyền của người khác. 

• Tôn trọng sự đa dạng của nhân viên và học sinh.  

• Cống hiến cho một môi trường giáo dục an toàn và tương hỗ. 

• Áp dụng khả năng và sở thích của mình vào việc cải thiện giáo dục và vận động cho sự thay đổi 

tích cực. 

• Thực hiện quyền tự quyết ở mức độ cao nhất, với tất cả khả năng của mình, tuân theo Quy tắc 

Ứng xử, đồng thời tham gia một cách có ý nghĩa và tích cực vào việc xây dựng cộng đồng nhà 

trường. 

 

 

TUYÊN BỐ CỦA HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON CHỐNG LẠI NẠN BẮT NẠT ĐỐI VỚI 

HỌC SINH 

  

Hệ thống trường công lập Boston sẽ không dung thứ cho hành vi bắt nạt hoặc bắt nạt trên mạng, dưới bất kỳ hình 

thức và loại hình nào, đối với người khác, dù là trực tuyến hay gặp trực tiếp.  Hệ thống trường công lập Boston sẽ 

nhanh chóng điều tra tất cả các báo cáo và khiếu nại về hành vi bắt nạt, và thực hiện hành động nhanh chóng, hiệu 

quả để chấm dứt và ngăn chặn hành vi đó tái diễn.  Hệ thống trường công lập Boston tìm cách ngăn chặn bắt nạt 

thông qua việc sử dụng các hội thảo về phòng ngừa để xây dựng cho học sinh các kỹ năng xã hội và tình cảm 

cũng như hiểu biết về sự khác biệt.  Học sinh lo ngại hoặc muốn tố giác hành vi bắt nạt có thể đường hoàng nói 

chuyện với một nhân viên đáng tin cậy hoặc có thể gọi đến Đường dây nóng Phòng chống Bắt nạt và Không gian 

An toàn 617-592-2378.  Các tài nguyên và hỗ trợ bổ sung có tại đây.  

  

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM HIỆU  

 

Hiệu trưởng và Lãnh đạo Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo rằng các nhu cầu giáo dục của tất cả học sinh 

được đáp ứng và tất cả các thành viên của cộng đồng nhà trường đều được đối xử công bằng và bình đẳng. 

Các lãnh đạo nhà trường  phải cung cấp cho tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học của họ một môi 

trường học tập an toàn không bị quấy rối, bắt nạt, phân biệt đối xử và hành vi dựa trên thành kiến và tất cả 

các thành viên cộng đồng học đường được đầu tư vào việc tạo ra một môi trường sôi động và đa dạng để đạt 

được thành tích cao trong học tập. (Xem Thông tư của Tổng giám thị, SSS #18) 

https://www.succeedboston.org/bullying-prevention
https://www.succeedboston.org/bullying-prevention
https://drive.google.com/drive/folders/0https:/docs.google.com/document/d/1TVM2LepbmJSiSo0zNeRcpdVQ9UYolm1vb8TlAoYe0e8/edit?usp=sharing
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Ban giám hiệu có trách nhiệm: 

1. Tạo môi trường tương hỗ cho trường học và thúc đẩy các dịch vụ hợp tác để cải thiện kết quả 

giáo dục cho tất cả học sinh. 

2. Bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất của tất cả học sinh và nhân viên. 

3. Bảo vệ các quyền hợp pháp của nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ/người giám hộ/người chăm 

sóc. 

4. Hỗ trợ nhân viên nhà trường thực hiện các trách nhiệm kỷ luật của họ theo quy định của Bộ Quy 

tắc Ứng xử và các quy tắc của từng trường, bằng cách cung cấp đào tạo về Bộ Quy tắc cho ban 

giám hiệu, giáo viên và các nhân viên khác của trường. 

5. Cung cấp chương trình giảng dạy đa dạng phù hợp với các yêu cầu của Chương trình ngoại 

khóa Massachusetts và đáp ứng nhu cầu cá nhân. 

6. Xây dựng và thực hiện các chính sách kỷ luật phòng ngừa và tích cực với sự hợp tác của học 

sinh, phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc và giáo viên và phù hợp với chính sách của Ủy 

ban Nhà trường và Quy tắc Ứng xử.  

7. Liên hệ và mời cha mẹ/người giám hộ/người chăm sóc giải quyết các vấn đề kỷ luật.

8. Thông báo cho cộng đồng, học sinh, phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc và nhân viên 

nhà trường về các chính sách liên quan đến hành vi của học sinh. 

9. Thu thập thông tin thích hợp về hành vi và các biện pháp can thiệp của học sinh, cung cấp quyền 

giám hộ của Ban quản lý Thông tin phù hợp để cung cấp thông tin cho phụ huynh/người giám 

hộ/người chăm sóc theo yêu cầu hoặc theo quy định khác của pháp luật. 

10. Nếu Ban Quản Trị Trường học xác định rằng hoạt động đó có thể được coi là vi phạm Quy Tắc Ứng 

Xử thì Ban Quản Trị Trường Học phải ghi lại hoạt động đó trong Hệ Thống Thông Tin Sinh Viên 

BPS (SIS). Các trách nhiệm báo cáo khác ngoài tài liệu trong SIS có tại Chính sách về Lập và Chia sẻ 

Báo cáo Sự vụ và Thông tin học sinh khác.  

11. Cung cấp đội ngũ nhân sự có trình độ để đáp ứng nhu cầu của học sinh và để hoàn thành các mục tiêu 

của trường. 

12. Hợp tác với cộng đồng và các cơ quan chính phủ trong các chương trình thúc đẩy môi 

trường học tập an toàn, lành mạnh và tương hỗ. 

13. Ban giám hiệu hoặc người được chỉ định sẽ định kỳ xem xét dữ liệu hạnh kiểm với các nhóm theo 

trường được phân chia theo các nhóm học sinh (vd: chủng tộc và dân tộc, giới tính, tình trạng kinh 

tế xã hội và tình trạng là học sinh khuyết tật). Khi xem xét dữ liệu, Hiệu trưởng/Lãnh đạo nhà 

trường sẽ theo dõi bất kỳ sự khập khiễng tiềm ẩn nào trong việc thực hiện các biện pháp đuổi học 

khẩn cấp, đình chỉ và đuổi học và tác động của biện pháp kỷ luật đó đối với các nhóm học sinh 

được chọn. Hiệu trưởng/Lãnh đạo nhà trường sẽ xác định xem việc sửa đổi các hình thức kỷ luật có 

cần thiết hoặc thích hợp không. Hiệu trưởng /Lãnh đạo nhà trường phải báo cáo dữ liệu và kết quả 

xem xét dữ liệu cho hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị. 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN 

 

Giáo viên và các nhân viên khác của trường là yếu tố sống còn đối với sự thành công của trường. Vì liên quan đến 

Quy tắc Ứng xử, Giáo viên có trách nhiệm:  

 

1. Duy trì một bầu không khí học tập an toàn và tương hỗ. 

2. Mẫu mực về phẩm chất năng lực, sáng tạo, tự quản, phát huy năng lực tự chủ của học sinh.  

3. Tôn trọng mọi học sinh như một con người và duy trì đạo đức nghề nghiệp trong mối quan hệ với các 

giáo viên và ban giám hiệu, nhân viên nhà trường để hỗ trợ học sinh.  

4. Thể hiện sự hiểu biết và quan tâm đến từng học sinh và nhu cầu của học sinh, bao gồm việc đưa học 

sinh đi đánh giá giáo dục đặc biệt theo các yêu cầu của luật giáo dục đặc biệt của tiểu bang và liên 

bang. 

https://docs.google.com/document/d/1OhXT_NYik-BoR49BfyqC7JU0Nbj669mO3H9oBQI4ASQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OhXT_NYik-BoR49BfyqC7JU0Nbj669mO3H9oBQI4ASQ/edit?usp=sharing
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5. Truyền cảm hứng cho học sinh có mong muốn phát triển cá nhân. 

6. Cập nhật thông tin về các khóa đào tạo phát triển chuyên môn mới nhất về thực hành duy trì văn hóa 

và ngôn ngữ, chiến lược giảm leo thang, học tập xã hội và thay đổi cảm xúc, thực hành phục hồi, kỷ 

luật tiến bộ và các lựa chọn thay thế đuổi học  

7. Tuân thủ các chính sách, quy tắc và quy định của Ủy ban Nhà trường và Quy tắc Ứng xử, bao gồm 

việc sử dụng các biện pháp kỷ luật phòng ngừa và tích cực trong quan hệ đối tác với học sinh, phụ 

huynh/người giám hộ/người chăm sóc và ban giám hiệu. 

8. Ghi lại dữ liệu về hạnh kiểm của học sinh theo yêu cầu của ban quản lý và sử dụng Hệ thống Thông 

tin Học sinh đã được Học khu phê duyệt. 

9. Giám sát học sinh do mình phụ trách. 

 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH, NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC 

 

A. QUYỀN CỦA PHỤ HUYNH, NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC 

 

Phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc là những người đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của 

nhà trường. Do đó, phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc có quyền có mặt trong mọi khía cạnh của 

nền giáo dục dành cho con em. Bao gồm những điều sau:

1. Quyền được hưởng nền giáo dục ở trường công miễn phí cho học sinh của mình trong một môi 

trường học tập an toàn và tương hỗ. 

2. Quyền truy cập thông tin về hồ sơ giáo dục của học sinh, bao gồm hồ sơ kỷ luật, khi được pháp 

luật cho phép.  

3. Quyền tham gia có ý nghĩa vào việc giáo dục học sinh, bao gồm yêu cầu và nhận các thông tin 

liên lạc từ trường được biên dịch và/hoặc thông dịch sang ngôn ngữ mong muốn của gia đình. 

4. Quyền nộp đơn khiếu nại và/hoặc kháng cáo về các vấn đề ảnh hưởng đến việc học của học sinh, 

nếu có. 

5. Quyền tham gia vào các quá trình ra quyết định ảnh hưởng đến các chính sách và thủ tục của 

trường (vd: hội đồng nhà trường/hội đồng quản trị, hội đồng phụ huynh, hội nghị bình đẳng ở 

trường). 

6. Quyền yêu cầu một số giới hạn nhất định đối với việc Hệ thống trường công lập Boston lập báo 

cáo của Phòng An toàn Học sinh và Báo cáo của Cảnh sát Boston liên quan đến hành vi của học 

sinh, như được nêu trong chính sách.  

 

B. TRÁCH NHIỆM CỦA PHỤ HUYNH, NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC 

 

Phụ huynh, người giám hộ và người chăm sóc có trách nhiệm: 

 

1. Hỗ trợ và khuyến khích các hành vi tích cực của học sinh ở trường, trong các hoạt động do trường 

tài trợ, trên đường đi đến trường và từ trường đi ra. 

2. Hỗ trợ học sinh đi học và thực hiện quyền tự quyết thích hợp.  

3. Đảm bảo thái độ tích cực của học sinh đối với bản thân mình, những người khác, trường học và cộng 

đồng. 

4. Trao đổi với nhân viên trường học về học sinh của họ. 

5. Nhận thức được rằng nhân viên nhà trường có quyền thực thi các chính sách, quy tắc và quy định 

của Ủy ban Trường Boston. 

6. Tham gia một cách tích cực, không gây gián đoạn khi đến thăm (các) trường.  

7. Nhấn mạnh rằng học sinh chỉ mang đến trường những món đồ thích hợp với môi trường học đường. 

 

C. TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ CƠ QUAN HỖ TRỢ NHÀ TRƯỜNG 
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Cộng đồng có trách nhiệm: 

 

1. Giúp định hình mục tiêu đã xác định. 

2. Nắm được các mục tiêu của trường, kế hoạch chiến lược của BPS và các chính sách. 

3. Hỗ trợ một hệ thống trường học hiệu quả, an toàn và thân thiện. 

 

Với sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc đã được thông báo, trách nhiệm của các cơ quan 

làm việc thay mặt cho Hệ thống trường công lập Boston để hỗ trợ học sinh và/hoặc gia đình của các em là: 

 

1. Giải quyết các nhu cầu giáo dục và nhu cầu liên quan của (các) học sinh đó.  

2. Cộng tác với (các) trường học để cung cấp các dịch vụ hiệu quả, an toàn và tương hỗ. 

3. Báo cáo kịp thời bất kỳ hành vi nào liên quan đến (các) nhân viên BPS có liên quan, có thể bao 

gồm giáo viên, nhân viên lớp học và/hoặc lãnh đạo nhà trường của học sinh. 

 

D. TRÁCH NHIỆM CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ CƠ QUAN HỖ TRỢ NHÀ TRƯỜNG 

 

Cộng đồng có trách nhiệm: 

 

1. Giúp định hình mục tiêu đã xác định. 

2. Nắm được mục tiêu của trường, kế hoạch chiến lược của BPS, và chính sách của BPS. 

3. Hỗ trợ một hệ thống trường học hiệu quả, an toàn, tương hỗ và thân thiện. 

 

 

Với sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc đã được thông báo, trách nhiệm của các cơ quan 

làm việc thay mặt cho Hệ thống trường công lập Boston để hỗ trợ học sinh và/hoặc gia đình của các em là: 

 

1. Giải quyết các nhu cầu giáo dục và nhu cầu liên quan của (các) học sinh đó.  

2. Cộng tác với (các) trường học để cung cấp các dịch vụ hiệu quả, an toàn và tương hỗ. 

3. Báo cáo kịp thời bất kỳ hành vi nào liên quan đến (các) nhân viên BPS có liên quan, có thể bao 

gồm giáo viên, nhân viên lớp học và/hoặc lãnh đạo nhà trường của học sinh. 

 

Cộng đồng có trách nhiệm: 

 

1. Giúp định hình mục tiêu đã xác định của trường. 

2. Nắm được mục tiêu của trường, Kế hoạchchiến lượccủa BPS, và chính sách của BPS. 

3. Hỗ trợ một hệ thống trường học hiệu quả an toàn và thân thiện. 

 

Với sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc đã được thông báo, trách nhiệm của các cơ 

quan đại diện cho Hệ thống trường công lập Boston để hỗ trợ học sinh và/hoặc gia đình của các em là: 

 

1. Giải quyết các nhu cầu của học sinh ảnh hưởng đến quá trình học tập. 

2. Cộng tác với trường học để cung cấp các dịch vụ hiệu quả, an toàn và chu đáo.

 

Bộ quy tắc Ứng xử 

 

Phần 1         QUYỀN BIÊN DỊCH VÀ PHIÊN DỊCH 

 

 1.1 Tất cả thông báo bằng văn bản và bằng miệng được Bộ quy tắc này yêu cầu phải bằng tiếng Anh 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf
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và ngôn ngữ chính được sử dụng ở nhà, hoặc các phương tiện giao tiếp khác (văn bản hoặc email) 

được sử dụng bởi cha mẹ/người giám hộ/người chăm sóc. Những phương tiện giao tiếp này có thể 

bao gồm công nghệ hỗ trợ, Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ, hoặc các phương tiện khác. 

 

1,2.    Tất cả thông báo sẽ được soạn bằng từ ngữ đơn giản và dễ hiểu nhất có thể. 

 

1,3.  Học sinh không được thông dịch cho phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc hoặc nhân viên 

BPS. 

 

1.4  Học sinh và phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc có quyền có thông dịch viên bằng ngôn 

ngữ chính của họ tại tất cả các phiên điều trần và hội nghị được tổ chức theo Bộ luật này. 

 

1,5.   Các cuộc họp phải được tổ chức, và các tài liệu đã dịch phải được cung cấp cho người chăm sóc 

và học sinh nói ngôn ngữ khác tiếng Anh trong cùng khung thời gian tổ chức hoặc cung cấp cho 

các gia đình nói tiếng Anh. 

 

Mục 2:  XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, TƯƠNG HỖ VÀ BÌNH ĐẲNG 

 

Cộng đồng học đường bao gồm học sinh, giáo viên, ban giám hiệu, cố vấn, nhân viên xã hội, nhân viên nhà 

trường, gia đình, và các thành viên của khu vực lân cận. Để xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, bình 

đẳng và tương hỗ trong nhà trường, trường học phải cung cấp sự hỗ trợ ở ba cấp độ chăm sóc và hướng dẫn. 

Ba cấp độ này là: 

 

Khuyến khích. Trường học nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần của tất cả học sinh thông qua các phương 

pháp tiếp cận toàn trường để hỗ trợ sức khỏe hành vi tích cực. 

 

Phòng ngừa. Trường học cung cấp sự hỗ trợ sớm, có mục tiêu và hợp tác, để giảm thiểu sự leo thang 

của các triệu chứng sức khỏe hành vi đã xác định. 

 

Can thiệp. Trường học cung cấp và tham gia chăm sóc phối hợp cho một số ít học sinh có nhu cầu 

cao. 

 

Ba mức này không nên tách rời; các hoạt động giải quyết ở từng mức độ phải diễn ra trên toàn trường, cả 

trong lớp học, các nhóm nhỏ, và với từng học sinh và gia đình. Các dịch vụ có thể dựa theo trường học hoặc 

cộng đồng, được cung cấp trong lớp học hoặc bên ngoài lớp học, và phải thể hiện các thực hành bền vững về 

mặt văn hóa và ngôn ngữ. 

 

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để xây dựng trường học an toàn và tương hỗ. Bất kỳ hỗ trợ nào được thực 

hiện phải dựa trên điểm mạnh của học sinh, thúc đẩy thành công ở trường, tối đa hóa thời gian dành cho lớp 

học và giảm thiểu việc đình chỉ, đuổi học và các hình thức kỷ luật khác. Trường học có thể chọn áp dụng các 

phương pháp tiếp cận tích cực và phòng ngừa đã được chứng minh trong toàn trường phù hợp nhất với nhu 

cầu riêng của cộng đồng học đường đó cùng với việc sử dụng Hệ thống Hỗ trợ Đa tầng (MTSS).    

 

Với sự chú trọng của Học khu vào mục tiêu bình đẳng cho tất cả học sinh, chúng tôi sử dụng MTSS, một khuôn 

khổ dựa trên bằng chứng đã được phê duyệt nhằm giải quyết tình trạng sức khỏe tổng thể của học sinh, bao gồm 

các nhu cầu về sức khỏe học tập và xã hội-tình cảm/hành vi của các em. MTSS giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu 

để tích hợp/cung cấp hướng dẫn và can thiệp cho học sinh ở các mức độ khác nhau, phân làm ba cấp, dựa trên nhu 

cầu của học sinh. Ở mỗi cấp hỗ trợ, các nhóm trường sử dụng quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu để tổng hợp 



11 

thành quyết định về các hỗ trợ chuyên sâu và có mục tiêu cốt lõi cho học sinh. Việc ra quyết định nhằm đảm bảo 

rằng học sinh nhận được sự hỗ trợ họ cần và khi họ cần, để tất cả học sinh có thể đạt thành tích cao ở trường. 

 

Sơ đồ dưới đây là một mô tả trực quan về cách các cấp MTSS giải quyết vấn đề sức khỏe của học sinh (xã hội-

tình cảm, hành vi và thể chất) và nhu cầu học tập trong môi trường học đường, để hỗ trợ học sinh một cách bao 

quát và chuyên biệt.  

 

2 

 

Mỗi tầng có 

ý nghĩa gì? 

 

Tầng 1 (Bao quát) 

 

Tầng 2 (Hỗ trợ đúng mục tiêu) 

 

Tầng 3 (Hỗ trợ chuyên sâu) 

Ai được hỗ 

trợ? 

TẤT CẢ HOC SINH CÁC NHÓM HỌC SINH NHỎ CÁ NHÂN HOẶC CÁC 

NHÓM HỌC SINH NHỎ 

 

Xin lưu ý: điều này không 

có nghĩa là cần đưa vào 

giáo dục đặc biệt 

 

                                                 
2  Lưu ý (phù hợp) Về Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh: Hệ thống Hỗ trợ Đa tầng (MTSS), HỌC VIỆN MỸ (2017) 
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Hỗ trợ như 

thế nào? 

Hỗ trợ và chỉ dẫn một cách 

bao quát, phù hợp với văn 

hóa và ngôn ngữ.  

 

Bao gồm các chương trình 

giảng dạy cốt yếu phù hợp 

với khung nội dung, kết 

hợp với hỗ trợ bổ sung 

nhằm hướng tới việc giảng 

dạy khác biệt cho tất cả 

người học trong lớp học.  

 

Xây dựng các mối quan hệ 

để tạo môi trường lớp học 

an toàn và thân thiện, nơi 

tất cả học sinh có thể phát 

triển và đạt thành tích cao.  

 

Ngoài hỗ trợ và hướng dẫn phổ 

cập, hòa nhập, văn hóa và ngôn 

ngữ của Cấp 1, một số học sinh 

cần được hỗ trợ nhiều hơn để 

thực hành và phát triển các kỹ 

năng. 

 

Những can thiệp, chương trình 

và dịch vụ chuyên sâu này được 

cung cấp trong một khoảng thời 

gian giới hạn cho các cá nhân 

hoặc nhóm học sinh nhỏ, trong 

hoặc ngoài lớp học.  

 

Ngoài việc giảng dạy và hỗ 

trợ bền vững về văn hóa và 

ngôn ngữ, Tầng 1, 2, 3 cung 

cấp hỗ trợ chuyên sâu, có 

mục tiêu, tập trung vào giải 

pháp cho từng học sinh.  

Mục tiêu là 

gì? 

Để thúc đẩy thành công và 

đảm bảo rằng tất cả học 

sinh đạt được các mục tiêu 

học tập, phát triển xã hội, 

tình cảm và thể chất, hỗ trợ 

kết quả học tập, hành vi và 

sức khỏe tổng thể. 

 

Để can thiệp và giải quyết nhiều 

nhu cầu cấp bách của học sinh 

hơn khi cần thiết. 

 

Cung cấp hướng dẫn có mục 

tiêu, tập trung vào giải pháp để 

giải quyết (các) lĩnh vực cần 

thiết của học sinh trước khi 

chúng ảnh hưởng đến sự tiến bộ 

của học sinh.  

 

Để cải thiện thành tích của học 

sinh đối với mức độ tiến bộ 

mong đợi. 

Để triển khai hướng dẫn 

chuyên sâu và hỗ trợ học tập 

trong thời gian dài hơn nhằm 

hỗ trợ những học sinh có 

nhu cầu cao chưa thể đạt 

được mục tiêu học tập của 

mình.   

 

Để cải thiện kết quả của học 

sinh và vai trò của nhà 

trường bằng cách xác định 

và phát triển cho học sinh 

các kỹ năng xã hội và tình 

cảm. 

Ví dụ Xây dựng kỹ năng xã hội 

và tình cảm, thực hành 

phục hồi, đào tạo liên quan 

đến phòng chống bắt nạt 

và/hoặc bắt nạt trên mạng, 

giáo dục sức khỏe, can 

thiệp giải quyết xung đột, 

Kế hoạch can thiệp chuyên 

cần, giáo trình về mối quan 

hệ lành mạnh   

 

 đào tạo liên quan đến 

phòng chống bắt nạt 

và/hoặc bắt nạt trên mạng, 

giáo dục sức khỏe, can 

thiệp giải quyết xung đột, 

Kế hoạch can thiệp chuyên 

Thực hành phục hồi và nhận biết 

chấn thương, giảm leo thang 

bằng lời nói (Chăm sóc an toàn), 

cố vấn, Kế hoạch can thiệp 

chuyên cần, Can thiệp về hành vi 

nhận thức đối với Chấn thương ở 

trường học (CBITS), xây dựng 

kỹ năng xã hội và cảm xúc, hội 

thảo Succeed Boston tình 

nguyện, nhóm ăn trưa Kế hoạch 

can thiệp chuyên cần, Can thiệp 

về hành vi nhận thức đối với 

chấn thương trong trường học 

(CBITS), xây dựng kỹ năng xã 

hội và tình cảm, hội thảo 

Succeed Boston tình nguyện, 

nhóm ăn trưa 

Tư vấn, hỗ trợ khủng hoảng, 

giao lưu cộng đồng, thực 

hành nhận thức về phục hồi 

và chấn thương, giao lưu với 

Succeed Boston, kế hoạch 

hỗ trợ học tập cá nhân, giải 

quyết xung đột, Đánh giá 

hành vi chức năng, Kế hoạch 

can thiệp hành vi, Chương 

trình Fire Sense 

 

https://www.succeedboston.org/
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cần, giáo trình về mối quan 

hệ lành mạnh   

 

Mục 3:   ÁP DỤNG BỘ QUY TẮC  
 

● Bộ quy tắc giám sát hành vi của học sinh trong bất kỳ môi trường nào liên quan đến trường học. Về mục 

đích của Bộ Quy tắc, "liên quan đến trường học" nghĩa là vi phạm Quy tắc xảy ra: 

• Trong khi học sinh đang ở trên sân trường; 

• Trong quá trình học tập từ xa và/hoặc trực tuyến;  

• Trong một hoạt động và/hoặc chương trình do trường tài trợ; 

• Trong khi đi phương tiện giao thông do trường cung cấp trên đường đến trường hoặc từ trường 

đi ra hoặc một hoạt động do trường tài trợ;  

• Trong khi đi bộ đến hoặc từ trường, đợi phương tiện di chuyển do trường cung cấp, 

hoặc đợi hoặc đi trên phương tiện giao thông công cộng đến trường và từ trường đi ra;   

• Trong khi di chuyển giữa các tòa nhà của các trường có nhiều tòa nhà và/hoặc cơ sở mở; 

• Phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý hiện hành, việc sử dụng internet và/hoặc phương 

tiện truyền thông xã hội bên ngoài trường học đã hoặc có khả năng gây ra gián đoạn 

nghiêm trọng hoặc can thiệp vật chất vào các hoạt động của trường và/hoặc các bên 

liên quan đến trường (ví dụ: học sinh, nhân viên, ban giám hiệu); 

• Hành vi vi phạm kỷ luật liên quan đến trường học cũng có thể bao gồm các trường 

hợp trong đó có bằng chứng cho thấy hành vi sai trái nghiêm trọng xảy ra bên ngoài 

trường học — ví dụ, một học sinh bị buộc tội vi phạm trọng tội hoặc khiếu nại phạm 

pháp - gây tác động bất lợi nghiêm trọng đến lợi ích chung của trường.  

○ a) Quy tắc dựa trên trường học  

■ Các quy tắc và chính sách của trường cụ thể phải được Hội đồng nhà trường và/hoặc Hội 

đồng quản trị của họ chấp thuận. 

■ Các quy tắc của trường không được mâu thuẫn với bất kỳ Thông tư nào của Tổng giám thị 

BPS hoặc Bộ Quy tắc Ứng xử của BPS. 

Mục 4:   CAN THIỆP THAY THẾ CỦA SINH VIÊN  

Phần này mô tả các biện pháp can thiệp thay thế, nhắm vào học sinh mà Hiệu trưởng/Lãnh đạo Nhà trường có thể 

xem xét để hỗ trợ các nhu cầu cấp tính của học sinh.  

 

● Tạm thời đuổi khỏi Lớp và Trung tâm Kế hoạch Sinh viên 

○ Sau khi các phương pháp tiếp cận tích cực và có trách nhiệm đã được thử, ghi nhận, nhưng không 

thành công trong lớp học, học sinh đang gặp khó khăn có thể được giới thiệu đến Trung tâm Kế 

hoạch Sinh viên. Học sinh chỉ ở lại trung tâm lập kế hoạch đủ lâu để được hỗ trợ đánh giá nhu cầu 

trước mắt của họ và lập kế hoạch để học sinh nhập học lại thành công và tiếp tục học tại lớp.  

○ Trung tâm lập kế hoạch tạo cơ hội cho học sinh tiếp tục làm bài tập trong lớp, giải quyết kế hoạch 

tái nhập học của học sinh và tạo cơ hội cho Trung tâm lập kế hoạch cộng tác với giáo viên đứng 

lớp để hỗ trợ học sinh trở lại lớp học và đạt thành tích cao.  

○ Việc đưa học sinh đến Trung tâm lập kế hoạch sẽ được coi là đình chỉ học tại trường, yêu cầu các 

trường phải tuân theo quy trình đình chỉ học, nếu học sinh bị đuổi trong 90 phút hoặc hai tiết học, 

tùy theo thời gian nào ngắn hơn. 

● Hệ thống Quản lý Hành vi 

○ Nhân viên và học sinh có thể hợp tác thiết kế các hệ thống quản lý hành vi cho các lớp học, nhóm, 

chương trình, xe buýt và/hoặc trường học, dựa trên các mức tiến bộ về đặc quyền và hạn chế.  

○ Ví dụ về hệ thống quản lý hành vi bao gồm: hợp đồng hành vi được thỏa thuận, đánh giá hành vi 
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chức năng với sự động viên hoặc khuyến khích tích cực, hoặc chỉ định chỗ ngồi. 

● Giới thiệu từ Hội nghị Nhân viên Học thuật3  

○ Nếu một thành viên của đội ngũ nhân sự giáo dục nhìn thấy hoặc biết về bất kỳ hành vi nào có 

liên quan, họ nên ngay lập tức nói chuyện với học sinh, gọi điện/nhắn tin/gửi email cho phụ 

huynh/người giám hộ/người chăm sóc của học sinh và/hoặc tham khảo ý kiến với lãnh đạo 

trường của họ như cần thiết và thích hợp. Nếu thấy điều đó hữu ích, nhân viên có thể đề nghị tổ 

chức họp cùng phụ huynh /người giám hộ/người chăm sóc và học sinh.  

● Hội nghị không chính thức dành cho ban giám hiệu 

○ Lãnh đạo nhà trường hoặc người được chỉ định có thể triệu tập cuộc họp với học sinh hoặc các học 

sinh có liên quan để thảo luận về bất kỳ hành vi nào liên quan và xác định các hỗ trợ có thể áp 

dụng được. Lãnh đạo trường hoặc người được chỉ định có thể triệu tập một cuộc họp với học sinh 

và/hoặc phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc của họ để thảo luận về bất kỳ hành vi nào liên 

quan và xác định phương hướng hỗ trợ có thể áp dụng.  

○ Cuộc họp này sẽ không có nhiều hơn một học sinh tham gia. 

● Ký hợp đồng 

○ Nhân viên nhà trường có thể tạo ra các thỏa thuận với học sinh để thảo luận về các lựa chọn thay 

thế cho các hành vi liên quan, củng cố các kỳ vọng về hành vi và mô tả hậu quả. Các hợp đồng này 

là tự nguyện và được viết ra để hỗ trợ hành vi của học sinh khi ở trường, đến và đi từ trường, trên 

phương tiện đưa đón do trường cung cấp, và trong các hoạt động do trường tài trợ, và trong và 

ngoài ngày học bình thường. Các hợp đồng này có thể liên quan đến nhân viên khác, cha mẹ/người 

giám hộ/người chăm sóc hoặc quản trị viên.   

 

● Điều chỉnh lịch học 

○ Phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc học sinh phải nhận được thông báo vào cuối ngày về 

mọi thay đổi đối với lịch học của học sinh. Phải gọi điện, thông báo bằng văn bản tiếng Anh cũng 

như ngôn ngữ dùng ở nhà. Can thiệp phải được lập thành văn bản trong Hệ thống Thông tin học 

sinh được BPS phê duyệt. 

○ Điều chỉnh lịch học ngắn hạn có thể được thực hiện nếu có bằng chứng về xích mích đang diễn ra 

giữa các học sinh và/hoặc giữa học sinh và giáo viên. Điều chỉnh lịch học ngắn hạn có thể được 

thực hiện tối đa ba (3) ngày đi học, sau khi đã có thông báo cho học sinh và phụ huynh/người 

giám hộ/người chăm sóc, trong đó có ghi lý do điều chỉnh.  

○ Điều chỉnh lịch học dài hạn là thời gian điều chỉnh dài hơn 3 ngày và chỉ áp dụng sau khi nhà 

trường và phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc đã trao đổi.  

 

● Succeed Boston Hội thảo Hỗ trợ Nhóm và Cá nhân Tình nguyện - một phương pháp thay thế việc đình chỉ 

bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của sự khập khiễng trong kỷ luật thông qua việc sử dụng các 

phương pháp duy trì toàn diện, văn hóa và ngôn ngữ cho học sinh lớp 1-5 và 6-12.  

○ Tất cả học sinh tham dự (các) hội thảo tình nguyện tại Succeed Boston @ the Counselling 

and Inter Can Centre sẽ có cơ hội đạt được tiến bộ trong học tập trong môi trường học của 

mình. Khi tham dự các hội thảo, học sinh phải được trao cơ hội để hoàn thành các bài tập và 

các tín chỉ bị lỡ, bao gồm nhưng không giới hạn bài tập về nhà, câu đố, bài kiểm tra, nghiên 

cứu và dự án bị bỏ lỡ.  

○ Chương trình Sử dụng Chất gây nghiện (SUP) là một chương trình tự nguyện dành cho 

những học sinh quan tâm đến việc sử dụng ma túy hoặc rượu. Chương trình cung cấp giáo 

dục và tư vấn về ảnh hưởng của ma túy, rượu, và vape và cung cấp cho sinh viên những 

cách thay thế để đối phó với căng thẳng. Các dịch vụ bên ngoài sẽ được giới thiệu khi cần 

thiết. 

                                                 
3  Giới thiệu từ Nhân viên Phi Giáo dục và Nhân viên Không thuộc BPS -  Nếu một cá nhân làm việc trong một trường BPS nhưng không 

phải là nhân viên BPS, (ví dụ: Đối tác BPS, nhà thầu, tình nguyện viên, v.v.) thấy bất kỳ hành vi nào có liên quan, họ nên nhanh chóng 
báo cáo (các) quan sát của họ cho (các) nhân viên BPS có liên quan, có thể bao gồm giáo viên của học sinh, nhân viên lớp học, và/hoặc 
lãnh đạo nhà trường. 

https://www.succeedboston.org/academics#OneDayWorkshopGrades6to12
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○ Vui lòng liên hệ Succeed Boston để biết chi tiết về các tùy chọn hỗ trợ tự nguyện. 

 

a)  HÀNH ĐỘNG KỶ LUẬT - THAY THẾ ĐÌNH CHỈ  

 

Phù hợp với các biện pháp kỷ luật tiến bộ, phần này mô tả các giải pháp có thể thay thế cho việc đình chỉ học mà 

Lãnh đạo Nhà trường có thể cân nhắc thay vì đình chỉ theo Mục 7 của Bộ luật. Các lựa chọn thay thế này là một 

danh sách tạm đủ các lựa chọn để tối đa hóa thời gian dành cho lớp học và giảm thiểu các trường hợp bị đuổi học 

đối với học sinh.  

 

● Cấm túc (trước hoặc sau giờ học) 

○ Các trường học nên sử dụng biện pháp cấm túc như một cơ hội để hỗ trợ giáo dục cho học sinh.   

○ Phải gọi điện thoại, email, và/hoặc thông báo bằng văn bản cho học sinh và cha mẹ/người giám 

hộ/người chăm sóc của họ, bằng ngôn ngữ mong muốn của gia đình để thông báo cho họ về quyết 

định này trong một khoảng thời gian hợp lý. 

  

○ Thời gian cấm túc  

■ Sau giờ học - Học sinh có thể bị cấm túc không quá một giờ sau giờ học vào mỗi ngày bị 

giam giữ, có thể kéo dài đến ba (3) ngày học.  

■ Trước giờ học - Học sinh có thể được yêu cầu đến sớm trong một số ngày nhất định, với 

điều kiện tổng thời gian cấm túc không vượt quá ba (3) giờ cho mỗi lần vi phạm. 

○ Nếu không liên lạc được với phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc qua điện thoại, học sinh có 

thể bị cấm túc vào ngày học tiếp theo nếu Hiệu trưởng/Lãnh đạo Nhà trường đã gửi thông báo bằng 

văn bản về nhà cho học sinh. 

○ Phải cung cấp dịch vụ cho những học sinh được đưa đón bằng “xe buýt vàng”. Thông báo phải 

được cung cấp trong một thời gian hợp lý trước khi bị cấm túc.   

○ Việc cấm túc trước/sau giờ học không phải lúc nào cũng thích hợp, (ví dụ, nếu học sinh phải làm 

việc hoặc chăm sóc gia đình sau giờ học). Hiệu trưởng/Lãnh đạo Nhà trường nên xem xét các lựa 

chọn thay thế khác cho các lựa chọn kỷ luật. Học sinh sẽ được phép hoàn thành bài tập trên lớp 

và/hoặc bài tập về nhà trong thời gian bị cấm túc.  

 

● Mất các đặc quyền bổ sung như Hoạt động sau giờ học, Chuyến đi thực tế, Bữa trưa trong khuôn viên 

trường, Tập hợp, Buổi dạ hội, Lễ tốt nghiệp  

○ Vào đầu mỗi năm học, Hiệu trưởng/Lãnh đạo Nhà trường sẽ thông báo cho tất cả phụ huynh/người 

giám hộ/người chăm sóc về các đặc quyền của trường, ví dụ như tập hợp, sử dụng cửa hàng của 

trường, bữa trưa ngoài trường, thẻ đi trễ đã được phê duyệt, quy định về trang phục của học sinh, 

vv, và mối liên quan của chúng đến những kỳ vọng chung đối với sinh viên.  

○ Để thay thế cho việc đình chỉ học, một học sinh không đáp ứng được những kỳ vọng đã đề ra 

và/hoặc rời khỏi trường học, các hoạt động do trường tài trợ, bao gồm các chuyến đi thực tế hoặc 

khuôn viên trường học mà không được phép thì có thể bị mất các đặc quyền. 

○ Để tước các đặc quyền của trường dành cho học sinh, nhà trường phải gửi thông báo bằng văn bản 

về việc tước (các) đặc quyền cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc, bằng 

ngôn ngữ mong muốn của gia đình. 

○ Sự tham gia của học sinh trong một chuyến đi thực địa có thể không phụ thuộc vào việc phụ 

huynh/người giám hộ/người chăm sóc của họ đi kèm trong chuyến đi thực tế.  

○ Nhà trường sẽ không tước vĩnh viễn quyền tham gia vào một hoạt động liên tục của trường của học 

sinh.  Một học sinh có thể bị tước các đặc quyền của trường trong thời gian không quá một tuần 

tại một thời điểm, hoặc tổng cộng ba (3) tuần trong thời gian chấm điểm, trừ khi một buổi điều 

trần được tổ chức như quy định trong Phần 9.5. 

○ Phụ huynh có thể yêu cầu một cuộc họp với lãnh đạo nhà trường để xem xét lại việc tước đặc 

quyền.  

http://www.succeedboston.org/
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● Tước dịch vụ Đưa đón do Nhà trường tài trợ (Xem Thông tư của Tổng giám thị #TRN 2) 

○ Học sinh có hành động gây nguy hiểm hoặc sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho người khác hoặc bản 

thân trên phương tiện giao thông do trường cung cấp, bao gồm cả MBTA hoặc xe buýt của 

trường, có thể bị tước tạm thời quyền được đưa đón đến trường và/hoặc từ trường đi ra. Đưa học 

sinh ra khỏi xe buýt sẽ được sử dụng như một biện pháp cuối cùng để giữ an toàn cho học sinh. 

Học sinh có thể bị từ chối đa đón chỉ để cho phép BPS, học sinh và phụ huynh, người giám hộ 

hoặc người chăm sóc của học sinh xây dựng Kế hoạch An toàn Xe buýt có thể bao gồm nhưng 

không giới hạn ở sắp xếp chỗ ngồi.   

○ Nếu cha mẹ, người giám hộ hoặc người chăm sóc không thể cung cấp dịch vụ đưa đón, thì việc 

loại bỏ này sẽ được tính là đình chỉ nghỉ học và phải tuân theo quy trình đình chỉ.  

○ Học sinh khuyết tật có thể có các biện pháp bảo vệ bổ sung liên quan đến phương tiện đi lại. 

(Thông tư của Tổng giám thị #SPE-15)  

 

 

● Bồi thường 

○ Là một phần của thực hành phục hồi, sau cuộc họp với học sinh và phụ huynh/người giám 

hộ/người chăm sóc, nhà trường sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản nếu học sinh có trách nhiệm 

sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế tài sản bị hư hỏng của một nhân viên, một học sinh khác, hoặc 

Tài sản của BPS (theo sự chấp thuận của Ban BPS thích hợp, ví dụ, Cơ sở vật chất hoặc OIIT).   

○ BPS có thể không yêu cầu học sinh hoặc gia đình trả tiền để sửa chữa, khôi phục hoặc thay thế tài 

sản. 

 

● Chương trình hợp tác tình nguyện Fire Sense dành cho học sinh từ lớp 2-5.  Cung cấp giáo dục và tư 

vấn để giúp học sinh hiểu tác động và hậu quả của việc phóng hỏa và ngăn ngừa các vấn đề liên quan 

đến hỏa hoạn trong tương lai. Xem FSE # 2 để biết thêm thông tin.  Hội thảo kéo dài hai giờ sẽ được tổ 

chức trực tuyến với các bác sĩ lâm sàng của Succeed Boston, và Cảnh sát cứu hỏa Boston.  Giới thiệu ở 

đây.   

 

Phần 5 TẠM THỜI ĐUỔI KHỎI LỚP HỌC 

 

Bất cứ khi nào có thể, cần thực hiện các chiến lược an toàn, tương hỗ và không đuổi học trước khi 

đuổi học sinh khỏi lớp.  

5.2 Không học sinh nào bị đuổi khỏi lớp học trong hơn chín mươi phút hoặc hai tiết học, tùy theo thời gian 

nào ngắn hơn, mà không có thời gian ra khỏi lớp được coi là đình chỉ trong trường và áp dụng các biện 

pháp bảo vệ đúng quy trình (vui lòng tham khảo Thông tư của Tổng giám thị # SUP-5)  để được hướng 

dẫn về các phương pháp tốt nhất để hỗ trợ học sinh trong thời gian tạm thời bị đuổi khỏi lớp). Điều này áp 

dụng cho các lớp Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật (CTE).  Học sinh sẽ trở lại lớp học ngay sau khi họ 

có thể. 

5.3  Bất cứ khi nào học sinh bị đuổi khỏi lớp học, Ban giám hiệu Nhà trường hoặc Người được chỉ định sẽ 

thông báo cho (các) phụ huynh/(các) người giám hộ/(các) người chăm sóc để giải thích lý do học sinh 

bị loại khỏi lớp học đó.  

● (Các) phụ huynh/(các) người giám hộ/(các) người chăm sóc, nhân viên nhà trường và học sinh 

sẽ gặp (các) phụ huynh/(các) người giám hộ/(các) người chăm sóc nếu học sinh đã bị đuổi khỏi 

cùng một lớp hơn hai (2) lần mỗi tuần hoặc bốn (4) lần mỗi kỳ chấm điểm để xây dựng một kế 

hoạch hỗ trợ học sinh tốt hơn trong lớp hiện tại hoặc cân nhắc cùng với (các) phụ huynh/(các) 

người giám hộ/(các) người chăm sóc thay đổi lịch học dài hạn cho học sinh.  

● Không học sinh nào bị loại khỏi cùng một lớp học nhiều hơn hai (2) lần mỗi tuần hoặc bốn (4) 

lần mỗi kỳ chấm điểm trừ khi các thủ tục đúng được tuân thủ.  

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYXp2eHBHOFZTT2M
https://docs.google.com/document/d/0B3uV5Tndvx1zWHVhMjNMSzdkMVU/edit?usp=sharing&ouid=117506263882762995356&resourcekey=0-trS9HpYajWI1K3m165E8lA&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Ms6pKKwVbjyrnpm6h8j8AOZV7oxAf2hO/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceCmUs7hz_diGklQccdYnvonFwiVSkcAAGl-8RX0gAFk_LcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceCmUs7hz_diGklQccdYnvonFwiVSkcAAGl-8RX0gAFk_LcQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1tRFRbuWfY_EVs_ev3DhvjwB67v3ucWcl/view?usp=sharing


17 

 

Phần 6  KHẢ NĂNG ĐÌNH CHỈ  
 

6.1 Khả năng áp dụng đình chỉ học sinh khối lớp K0 và khối lớp 5 

 

6.1.1 Cấm đình chỉ học sinh khối lớp K0-2 

 

6.1.2 Chỉ đình chỉ học sinh khối lớp 3-5 khi:  

● Học khu đã tuân thủ quy trình xử lý hợp pháp theo yêu cầu, VÀ  

● Thông báo và phê duyệt hợp lý4 đã được cấp:  

■ Khối 3-5: Lãnh đạo Điều hành chấp thuận cho Hiệu trưởng/Hiệu trưởng nhà 

trường tiến hành đuổi khỏi trường VÀ  

● Chỉ đối với Lớp 3: Tổng giám thị đã được thông báo bằng văn bản về việc 

đình chỉ học, bao gồm mô tả về hành vi sai trái và lý do đình chỉ học sinh 

nghỉ học. 

■ Chỉ được đình chỉ học đối với học sinh lớp 3 - 5 vì những lý do sau:   

○ Học sinh đã hành hung một bạn cùng lớp hoặc thành viên của đội ngũ nhân 

sự giáo dục, và hiệu trưởng/lãnh đạo nhà trường có những tình tiết cụ thể, rõ 

ràng, theo đó hiệu trưởng/lãnh đạo nhà trường kết luận rằng học sinh sẽ gây 

tổn hại thể chất nghiêm trọng cho bạn cùng lớp hoặc thành viên của đội ngũ 

nhân sự giáo dục nếu học sinh vẫn ở trường học;  

○ Học sinh sở hữu vũ khí nguy hiểm hoặc chất bị kiểm soát; 

○ Hành vi tà dâm; 

○ Hành vi hoặc lời nói dựa trên thành kiến; hoặc  

○ Bắt nạt lặp đi lặp lại. 

 

6.2 Những khả năng TẤT CẢ học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 bị đình chỉ học 

 

6.2.1.  Trước khi thực hiện hành động kỷ luật đối với các hành vi vi phạm trong Phần 7, Nhà trường sẽ 

xem xét và tuân theo Phần 3 của Bộ Quy tắc Ứng xử và lập thành văn bản các biện pháp can thiệp và 

phòng ngừa được sử dụng với học sinh trong Hệ thống Thông tin Học sinh BPS được phê duyệt đang sử 

dụng vào thời điểm đó. Thực hành này là bắt buộc trước khi áp dụng tất cả các ngoại lệ.  

Ngoại lệ: Các yêu cầu này có thể không áp dụng trong các trường hợp liên quan đến một số tội nghiêm 

trọng nhất định và với sự chấp thuận của Lãnh đạo Điều hành được giao.  Những yêu cầu này có thể 

không áp dụng khi học sinh bị đình chỉ theo MGL c. 71 § 37H và § 37H ½. Học sinh sẽ phải đối mặt với 

việc bị đình chỉ theo (các) luật đó nếu học sinh bị cáo buộc sở hữu vũ khí nguy hiểm (xem 7.1.1), sở 

hữu chất bị kiểm soát (xem 7.1.2), hành hung nhân viên giáo dục (xem 7.1.3), hoặc bị kết án trọng tội 

(7.1.4).  

 

6.2.2  Khi một học sinh bị đuổi khỏi bất kỳ lớp học nào sau chín mươi phút hoặc hai tiết học, tùy theo 

thời lượng nào ngắn hơn, việc đuổi học sẽ cấu thành hành động đình chỉ và yêu cầu bắt đầu quy trình 

đình chỉ do hành vi sai trái do vi phạm Bộ quy tắc Phần 7.  Điều này áp dụng cho việc đuổi học có thể 

xảy ra trong Chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp do BPS tài trợ (các chương trình CTE).   

 

6.2.3  Trường hợp chỉ loại khỏi các hoạt động ngoại khóa hoặc các sự kiện do trường tài trợ, hoặc cả 

hai, sẽ không được tính là ngày đình chỉ.  

● Ngoại lệ: Học sinh không bị tước quyền tham gia các chuyến đi thực tế cần thiết cho việc giảng 

dạy và học tập và/hoặc bao gồm một bài tập lấy điểm.   

                                                 
4 Thông báo phải bao gồm mô tả về hành vi bị cáo buộc và lý do đình chỉ. Lãnh đạo Điều hành sẽ xem xét các tình huống 

dẫn đến yêu cầu điều trần kỷ luật và, nếu thích hợp, chấp thuận cho Lãnh đạo nhà trường (hoặc người được chỉ định) tiến 
hành phiên điều trần kỷ luật.  

https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H1~2
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6.2.4  Không trường nào bắt buộc phải đình chỉ học sinh. 

 

6.2.5   Không học sinh nào bị đình chỉ học hai lần cho cùng một sự việc (vd: đình chỉ học 2 ngày và đình 

chỉ học 1 ngày cho cùng một sự việc).  

 

6.2.6  Không học sinh nào là đối tượng của nhiều hơn một phiên điều trần kỷ luật cho cùng một vụ việc.  

 

6.2.7  Đối với tất cả học sinh bị đình chỉ (đình chỉ học) hoặc bị đuổi khỏi trường học (đuổi học), Ban 

giám hiệu nhà trường hoặc Người được chỉ định phải đảm bảo học sinh được trao cơ hội đạt được tiến 

bộ trong học tập trong thời gian bị đình chỉ hoặc đuổi học, làm bài tập và hoàn thành các tín chỉ bị lỡ, 

bao gồm nhưng không giới hạn ở bài tập về nhà, câu đố, bài kiểm tra, nghiên cứu và dự án.  

 

6.2.8  Học sinh bị đình chỉ học không được tham gia học hoặc bất kỳ hoạt động nào do trường tài trợ, 

bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động thể thao của trường, các sự kiện, trò chơi hoặc bất kỳ 

hoạt động ngoại khóa nào trong thời gian bị đình chỉ. Mọi ý đồ cố gắng trở lại trường học hoặc một sự 

kiện/hoạt động do trường tài trợ trước khi kết thúc thời hạn đình chỉ có thể được coi là xâm phạm nhà 

trường. 

● Ngoại lệ: Việc cấm tham gia vào tất cả các hoạt động do trường tài trợ này không áp dụng cho 

những học sinh đã tự nguyện tìm kiếm các dịch vụ từ Succeed Boston. 

 

 

Phần 7   CƠ SỞ ĐỂ ĐÌNH CHỈ NGẮN HẠN, ĐÌNH CHỈ DÀI HẠN, ĐÌNH CHỈ VÔ THỜI HẠN 

HOẶC ĐUỔI HỌC 

 

Phần này mô tả các hành vi vi phạm liên quan đến trường học mà theo đó, học sinh có thể phải chịu kỷ luật theo 

các nội dung khác trong Bộ Quy tắc. Đối với quyết định đình chỉ ngắn hạn, đình chỉ dài hạn, đình chỉ vô thời hạn 

hoặc đuổi học được đề cập trong phần này, học sinh có quyền yêu cầu tổ chức một buổi họp hội đồng kỷ luật 

trong vòng 10 ngày học kể từ ngày nhận được báo cáo về sự việc.   

• Sau buổi họp hội đồng kỷ luật, theo Tổng giám thị số 5 đối với quyết định đình chỉ ngắn 

hạn, đình chỉ dài hạn, đình chỉ vô thời hạn hoặc đuổi học, lãnh đạo nhà trường phải gửi đề 

xuất cho Lãnh đạo điều hành. Học sinh chỉ bị đình chỉ hoặc đuổi học nếu Lãnh đạo điều 

hành xem xét đề xuất xử lý, phê duyệt và ký vào thông báo cần thiết, đồng thời bản sao của 

thông báo có chữ ký đó được cung cấp cho (các) phụ huynh/(những) người giám hộ/(những) 

người chăm sóc học sinh bằng tiếng Anh và ngôn ngữ chính để giao tiếp trong nhà.   

 

Các hành vi vi phạm nghiêm trọng CÓ THỂ dẫn đến quyết định đuổi học của trường học trong tối 

đa một năm dương lịch (CHỈ phần 7.1).   

7.1 Điều khoản chung về kỷ luật liên quan đến trường học 

 

7.1.1 Sở hữu vũ khí nguy hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại súng cầm tay, dao 

hoặc vũ khí điện (ví dụ: súng điện). Vui lòng tham khảo Phần 14.13 về định nghĩa của 

“vũ khí nguy hiểm”. 

 

7.1.2 Sở hữu các chất bị kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn ở cần sa (bao gồm thực 

phẩm chứa cần sa và tinh dầu THC), cocain và heroin.  Vui lòng tham khảo Phần 14.11 

về định nghĩa của “các chất bị kiểm soát”. 

 

7.1.3 Hành hung nhân viên giáo dục.  

 

 7.1.4  Bị kết án trọng tội – nếu Ban quản lý trường học xác định rằng việc học sinh tiếp tục đến 

trường sẽ gây bất lợi nghiêm trọng đến lợi ích chung của trường.  
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Học sinh CÓ THỂ bị đình chỉ vô thời hạn đối với các hành vi vi phạm sau: 

 

7.2 Trọng tội hoặc khiếu nại/cáo buộc phạm trọng tội 

 

7.2.1  Khiếu nại trọng tội (hay phạm trọng tội đối với học sinh dưới 18 tuổi) được đưa ra đối với học 

sinh và Lãnh đạo nhà trường nhận thấy việc học sinh này tiếp tục đến trường sẽ gây bất lợi 

nghiêm trọng đến lợi ích chung của trường (xem Phần 14.22 về định nghĩa của “Khiếu nại trọng 

tội”). 

 

Các hành vi vi phạm sau CÓ THỂ dẫn đến quyết định đình chỉ ngắn hạn hoặc dài hạn phù hợp với 

các biện pháp tiến bộ (Phần 7.3 - 7.11): 

 

7.3   Tấn công bạo lực/gây tổn thương cơ thể/Đe dọa 

 

 7.3.1  Hành hung nhân viên trong trường (xem Phần 14.3). 

 

 7.3.2 Hành vi tình dục sai trái (xem Phần 14.38). 

  

 7.3.3 Hành hung bất cứ người nào (xem Phần 14.3). 

 

7.3.4 Tấn công bạo lực đối với bất cứ người nào và gây thương tích, ngoại trừ trường hợp mà Lãnh 

đạo nhà trường (hoặc người được chỉ định) tin rằng hành động của học sinh là hành động cần 

thiết một cách hợp lý để bảo vệ bản thân dựa trên các bằng chứng được đưa ra. 

 

7.3.5 Gây nguy hiểm đến an toàn thể chất hoặc sức khỏe tinh thần/cảm xúc của người khác bằng vũ 

lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả văn bản, lời nói, cử chỉ cơ 

thể hoặc thông qua việc sử dụng công nghệ hay phương tiện điện tử. Hành vi vi phạm này bao 

gồm hành vi đe dọa sử dụng vũ lực được thực hiện bằng hành động công khai thể hiện dưới mọi 

hình thức, khiến nạn nhân sợ hãi về những thương tích cơ thể sẽ xảy ra, hạ nhục (xem Phần 

14.28), phun sơn vẽ bậy và các mối đe dọa khác được truyền tải bằng mọi phương thức: văn bản, 

lời nói hoặc thông qua việc sử dụng công nghệ hay phương tiện điện tử.  

  

 7.3.6 Gây nguy hiểm cho sự an toàn của người khác bằng cách phóng hỏa hoặc cố gắng phóng hỏa.  

 7.3.7  Khiêu khích đánh nhau bằng cách dàn dựng và/hoặc xúi giục đánh nhau, hoặc bằng cách đăng 

và/hoặc phổ biến video hay hình ảnh chụp cảnh đánh nhau, nếu hành vi khiêu khích nói trên gây bất lợi đáng kể 

đến lợi ích chung của trường. 

  Ngoại lệ: Chia sẻ video hoặc hình ảnh chụp cảnh đánh nhau cho cán bộ nhà trường sẽ không cấu 

thành vi phạm quy định này của Bộ Quy tắc. 

 

7.4  Sở hữu súng cầm tay, vũ khí nguy hiểm hoặc vật dụng không có công dụng hợp lý 

 

Các hành vi vi phạm sau có thể dẫn đến quyết định đình chỉ ngắn hạn hoặc dài hạn phù hợp với các biện 

pháp tiến bộ: 

 

7.4.1 Sở hữu bất kỳ loại súng cầm tay nào (xem Phần 14.23) có thể dẫn đến quyết định đình chỉ 

không quá 90 ngày học trong vòng một năm học, do Ban quản lý trường học quyết định. 

7.4.2   Sở hữu vũ khí nguy hiểm (xem Phần 14.13) hay vật dụng không có công dụng hợp lý (xem 

Phần 16.32), được sử dụng dưới hình thức đe dọa trong trường học và/hoặc tại hoạt động do 

trường tài trợ. 

7.4.3 Sở hữu dao hoặc vũ khí nguy hiểm bị pháp luật nghiêm cấm, không phải súng cầm tay (xem 
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Phần 14.13) hay vật dụng không có công dụng hợp lý (xem Phần 14.34).  

7.4.4 Sử dụng một vật dụng bất kỳ theo cách nguy hiểm hoặc đe dọa (xem Phần 14.34).  

7.4.5 Sở hữu một vật dụng không có công dụng hợp lý (xem Phần 14.34). 

 

7.5  Bắt nạt và bắt nạt trên mạng 

 

7.5.1  Bắt nạt/bắt nạt trên mạng (xem Phần 14.8, Thông tư SSS-18) của Tổng giám thị  

 

7.6  Hành vi dựa trên thành kiến và hành vi tình dục sai trái  

 

Các hành vi vi phạm sau phải được báo cáo cho Văn phòng Bình đẳng (Vui lòng tham khảo Thông tư 

EQT-1 thông qua EQT-6 của Tổng giám thị):  

 

7.6.1 Hành vi dựa trên thành kiến (xem Thông tư EQT-2 của Tổng giám thị). 

 

7.6.2 Thực hiện hành vi tình dục sai trái (xem Phần 14.38).   

 

7.6.3 Thực hiện hành vi quấy rối liên quan đến tư cách thành viên thực tế hoặc ngộ nhận trong nhóm 

được bảo vệ (sắc tộc, màu da, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới/giới tính, bản dạng giới, tôn 

giáo, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, trả thù, khuynh hướng tình dục, di truyền, tình trạng quân đội 

hay vô gia cư). 

 

7.6.4  Dùng lời lẽ xúc phạm về chủng tộc, dân tộc và/hoặc kỳ thị đồng tính luyến ái trong thời gian dài 

và/hoặc mang tính lạm dụng. 

 

7.7 Sở hữu và sử dụng rượu, thuốc lá và các chất bị cấm khác  

 

7.7.1 Phân phối hoặc sở hữu các chất bị kiểm soát được kê đơn hoặc không kê đơn, bao gồm nhưng 

không giới hạn ở opioid, ma túy, chất gây ảo giác, amphetamine, barbiturat, rượu cần sa hoặc 

các loại chất làm say.  Hành vi vi phạm được coi là hành vi cản trở lợi ích chung và sự an toàn 

của các học sinh, nhân viên khác tại trường.  

 

7.7.2 Nghiêm cấm sử dụng các sản phẩm thuốc lá, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc lá điện tử, 

dụng cụ tiêm chích ma túy và các sản phẩm vape trong khuôn viên trường, tại các hoạt động do 

trường tài trợ hoặc trong khi di chuyển trên phương tiện giao thông do trường cung cấp.  MGL 

C. 270, § 29(a) (xem Thông tư HWD-06 của Tổng giám thị). 

 

7.7.3 Nghiêm cấm phân phối hoặc sử dụng các sản phẩm vape  MGL C. 270 § 29(b);  MGL C. 270, 

§ 6.  

 

7.8 Trộm cắp và phá hoại 

 

7.8.1  Cố gắng dùng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để ăn trộm tài sản tư nhân. 

 

7.8.2  Làm hỏng hoặc ăn trộm tài sản của nhà trường hoặc tài sản tư nhân, bao gồm hành vi làm giả hồ 

sơ. 

 

 

7.9 Hành vi sử dụng mạng không được chấp nhận, bao gồm nền tảng Internet và thư điện tử (Email) 

 

Ngoại lệ: Các hành vi vi phạm sau đây đối với Chính sách sử dụng được chấp nhận của Hệ thống 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1TVM2LepbmJSiSo0zNeRcpdVQ9UYolm1vb8TlAoYe0e8/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zNnpLNnN5aWVtUGc
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-6
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-6
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-6


21 

trường công lập Boston có thể dẫn đến việc mất các đặc quyền sử dụng Internet, đặc quyền sử dụng 

email và/hoặc bị kỷ luật.   

 

7.9.1  Sử dụng mạng để tham gia bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động thương mại nào. 

 

7.9.2  Gửi thông tin và/hoặc sử dụng ngôn từ thù địch trong môi trường học đường, nếu hành vi gửi thông 

tin/sử dụng ngôn từ thù địch đó đã hoặc có khả năng gây cản trở đáng kể hoặc can thiệp nghiêm trọng đến 

hoạt động của nhà trường. 

 

7.9.3  Hành vi học tập sai trái 

 

7.9.4  Tiết lộ thông tin cá nhân về một người khác, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín 

dụng, số an sinh xã hội, v.v. 

 

7.9.5  Làm xáo trộn hệ thống điện tử BPS.  

 

7.9.6   Thay đổi, xóa hoặc hủy hồ sơ, dữ liệu của người dùng khác. 

 

7.9.7 Chia sẻ hoặc gửi tin nhắn, ảnh khiêu dâm bằng thiết bị BPS hoặc trong khi ở trên máy chủ BPS.  

Đây có thể coi là hành vi phát tán tranh ảnh khiêu dâm của người chưa đến tuổi trưởng thành hoặc 

trẻ vị thành niên, vi phạm M.G.L. C. 272, § 28. 

 

7.10  Những hành vi gây cản trở khác 

 

7.10.1 Có mặt tại một khu vực trong trường hoặc sân trường mà học sinh bị cấm lui tới. 

 

7.10.2 Rời khỏi trường, các hoạt động do trường tài trợ, bao gồm các chuyến tham quan hay khuôn viên 

trường khi chưa được cho phép.  

 Ngoại lệ: Hành vi vi phạm này có thể dẫn đến việc mất đặc quyền (tức là đặc quyền tham gia vào các 

sự kiện ngoại khóa, v.v.)  (Xem Phần 3(a)) và/hoặc bị kỷ luật. 

 

7.10.3 Cho phép bất cứ người nào ra vào hoặc quay trở lại trường khi chưa được ủy quyền, bao gồm 

hành vi chặn cửa đóng tự động, nhằm mục đích tránh các giao thức an toàn của trường học. 

 

7.10.4 Ngăn cản hoặc cố gắng ngăn cản hoạt động an toàn của bất kỳ bộ phận nào trong trường bằng 

hành động, ví dụ: chặn lối vào hoặc lối ra của mọi tòa nhà, hành lang hoặc phòng học để ngăn 

người khác đi vào. 

 

7.10.5  Cố ý gây cản trở đáng kể hoặc can thiệp nghiêm trọng vào hoạt động của nhà trường hoặc công 

việc giảng dạy các học sinh khác. Điều này bao gồm việc liên tục sử dụng điện thoại di động trái 

phép, phù hợp với Thông tư SUP-9 của Tổng giám thị. 

  

7.10.6  Đe dọa đánh bom. 

 

7.10.7 Kích hoạt/Báo cháy giả.   

  

Phần 8 ĐUỔI HỌC KHẨN CẤP (Vi phạm theo MGL c. 71 § 37H và § 37H ¾ .) 

 

Trong trường hợp hiếm hoi, Hiệu trưởng/Lãnh đạo nhà trường có thể đuổi học khẩn cấp một học sinh chỉ khi đáp 

ứng bốn yêu cầu sau đây:  

1. Học sinh bị buộc tội vi phạm kỷ luật; VÀ  

Formatted: Vietnamese

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H3~4
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2. Việc học sinh tiếp tục đến trường gây nguy hiểm cho người hoặc tài sản, hoặc gây cản trở nghiêm trọng và 

đáng kể đến trật tự của trường học; VÀ 

3. Theo đánh giá của Hiệu trưởng/Lãnh đạo nhà trường, không có phương án thay thế nào để giảm bớt nguy 

hiểm hay hành vi gây cản trở; VÀ  

4. Nhà trường đưa ra các điều khoản thích hợp để bảo vệ sự an toàn và đảm bảo phương tiện di chuyển của 

học sinh.  

 

Thực thi quyết định đuổi học khẩn cấp không quá một (1) ngày học kể từ ngày đưa ra quyết định đuổi học khẩn 

cấp. (Các) phụ huynh/(những) người giám hộ/(những) người chăm sóc học sinh phải được tạo cơ hội tham gia 

buổi họp trong khoảng thời gian này. Buổi họp hội đồng kỷ luật sẽ diễn ra vào ngày tiếp theo sau khi đưa ra quyết 

định đuổi học, trừ khi phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc học sinh yêu cầu hoãn lại một ngày. Phải có tình 

huống dẫn đến quyết định đuổi học khẩn cấp để trường hợp đuổi học khẩn cấp được tiếp tục sang ngày thứ 2.  

(Xem Thông tư SUP-5 của Tổng giám thị) về các thủ tục và thông báo cần thiết đối với trường hợp đuổi học khẩn 

cấp.    

 

Phải sử dụng Hệ thống xác nhận đuổi học khẩn cấp phổ thông của BPS trong Hệ thống Thông tin Học sinh BPS. 

 

Phần 9 KHÁNG NGHỊ ĐÌNH CHỈ NGẤN HẠN VÀ DÀI HẠN 

● Bất kỳ học sinh nào bị đình chỉ ngắn hạn hoặc dài hạn theo các phần 7.3 – 7.10.7 của Bộ Quy tắc này có 

quyền kháng nghị với Tổng giám thị hoặc người được Tổng giám thị chỉ định trong vòng mười (10) ngày 

kể từ ngày bị đình chỉ. (Các) phụ huynh/(những) người giám hộ/(những) người chăm sóc học sinh có thể 

yêu cầu gia hạn buổi họp kháng nghị đến bảy (7) ngày dương lịch. 

○ Trong vòng mười (10) ngày học kể từ khi áp dụng quyết định đình chỉ, học sinh hoặc (các) phụ 

huynh/(những) người giám hộ/(những) người chăm sóc học sinh có thể nộp đơn yêu cầu kháng 

nghị cho Nhân viên phụ trách buổi họp của Tổng giám thị.  

○ (Các) phụ huynh/(những) người giám hộ/(những) người chăm sóc học sinh có thể yêu cầu gia 

hạn buổi họp kháng nghị đến bảy (7) ngày dương lịch. 

 

Phần 10 KHÁNG NGHỊ ĐÌNH CHỈ VÔ THỜI HẠN VÀ ĐUỔI HỌC 

● Bất kỳ học sinh nào bị đình chỉ vô thời hạn hoặc bị đuổi học theo các phần 7.1 – 7.2 của Bộ Quy tắc này 

có quyền kháng nghị với Tổng giám thị (xem MGL c. 71 §37H hoặc §37H½). 

○ Trong vòng mười (10) ngày học kể từ khi áp dụng quyết định đình chỉ, học sinh hoặc (các) phụ 

huynh/(những) người giám hộ/(những) người chăm sóc học sinh có thể nộp đơn yêu cầu kháng 

nghị cho Tổng giám thị.  

○ (Các) phụ huynh/(những) người giám hộ/(những) người chăm sóc học sinh có thể yêu cầu gia 

hạn buổi họp kháng nghị đến bảy (7) ngày dương lịch. 

 

Phần 11 XÓA VÀ CÔNG BỐ HỒ SƠ  

 

● Sau khi xem xét, với sự tham vấn của Lãnh đạo điều hành và/hoặc Nhân viên phụ trách việc kháng 

nghị, nếu Hiệu trưởng/Lãnh đạo nhà trường xác định rằng học sinh không thực hiện hành vi vi phạm bị 

buộc tội, mọi tham chiếu đến sự việc và thủ tục kỷ luật sẽ được xóa ngay khỏi hồ sơ của học sinh.  

Nhân viên phụ trách buổi họp phải thông báo bằng văn bản cho (các) phụ huynh/(những) người giám 

hộ/(những) người chăm sóc và học sinh về việc xóa các hồ sơ này.  Quyết định đình chỉ hoặc kháng 

nghị bị lật lại do lỗi thủ tục sẽ dẫn đến việc nhiều ngày bị đình chỉ/đuổi học bị xóa khỏi hồ sơ học sinh, 

nhưng Nhân viên phụ trách buổi họp sẽ xác định phạm vi xóa các tham chiếu bổ sung cho sự việc khỏi 

hồ sơ của học sinh. Nhân viên phụ trách buổi họp phải thông báo bằng văn bản cho (các) phụ 

huynh/(những) người giám hộ/(những) người chăm sóc và học sinh về việc xóa các hồ sơ này. 

● Nhân viên nhà trường không được tiết lộ bất kỳ nội dung nào trong hồ sơ của học sinh cho các cơ sở 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://www.iorad.com/player/1552939/Entering-Emergency-Removal-in-Aspen#trysteps-1
https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h1~2
https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h1~2
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giáo dục trung học phổ thông, bao gồm thông tin về việc đình chỉ học trong trường, đình chỉ học ngoài 

trường, nghỉ học, đuổi học hay bất kỳ hành vi vi phạm kỷ luật hoặc hành vi sai trái nào khác.  Không 

có nhân viên nào trong trường, bao gồm cả cố vấn đại học hay cố vấn hướng dẫn, được tiết lộ hoặc 

thảo luận với các cơ sở giáo dục trung học phổ thông về mọi thông tin liên quan đến lịch sử kỷ luật của 

học sinh, trừ khi được pháp luật yêu cầu (xem Thông tư LGL-07 của Tổng giám thị). 

 

Phần 12 HỌC SINH KHUYẾT TẬT 

 

● Ngoài những quyền lợi được nêu trong Bộ Quy tắc này, học sinh khuyết tật có thêm quyền lợi theo thủ tục 

hợp pháp. 

○ Học sinh khuyết tật đề cập đến bất kỳ học sinh nào: 

■ có IEP,  

■ có kế hoạch 504,  

■ hiện đang được đánh giá để tham gia các dịch vụ giáo dục đặc biệt,  

■ có (các) phụ huynh/(những) người giám hộ/(những) người chăm sóc đã/đang yêu cầu đánh 

giá giáo dục đặc biệt,  

■ có (các) phụ huynh/(những) người giám hộ/(những) người chăm sóc đã/đang bày tỏ mối 

quan ngại bằng văn bản với nhân viên giám sát hoặc nhân viên hành chính rằng học sinh 

cần tiếp nhận giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, và/hoặc  

■ được nhân viên nhà trường hoặc nhân viên khu học chánh trực tiếp bày tỏ mối quan ngại cụ 

thể về mẫu hành vi với nhân viên giám sát. 

● Trước khi tiến hành buổi họp hội đồng kỷ luật đối với học sinh khuyết tật, Hiệu trưởng/Lãnh đạo nhà 

trường hoặc người được Hiệu trưởng/Lãnh đạo nhà trường chỉ định phải xác định xem học sinh khuyết tật 

có được tham gia cuộc họp nhóm có tên là Đánh giá xác định biểu hiện (“MDR”) hay không (xem Thông 

tư SPE-15 của Tổng giám thị về các tiêu chí và thủ tục tổ chức các cuộc họp MDR). 

○  Nếu học sinh được tham gia MDR, Nhóm giáo dục đặc biệt của học sinh phải tập hợp để trả lời 

hai câu hỏi. Đầu tiên, hành vi được đề cập xảy ra do hay có mối quan hệ trực tiếp và quan trọng đối 

với tình trạng khuyết tật của học sinh? Thứ hai, hành vi đó có phải là kết quả của việc khu học 

chánh không thực hiện IEP của học sinh không?  

○ Học sinh khuyết tật có thể không bị đình chỉ hoặc đuổi học nếu Nhóm của học sinh xác định rằng 

câu trả lời cho một trong hai câu hỏi đó là Đúng.  

■ Ngoại lệ: Trong một số trường hợp nghiêm trọng, bất kể quyết định mà Nhóm của học sinh 

đưa ra, học sinh có thể được đưa đến trường Giáo dục Thay thế Tạm thời trong khoảng thời 

gian tối đa là 45 ngày dương lịch (xem Thông tư SPE-15 của Tổng giám thị) 

● Chương trình giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (“FAPE”) phải được cung cấp cho học sinh khuyết 

tật trong khoảng thời gian đình chỉ kéo dài hơn mười (10) ngày học liên tục hoặc tính dồn. 

Phần 13 TUYÊN TRUYỀN VÀ PHÂN PHỐI 

 

            Bộ Quy tắc này là tài liệu duy nhất về các quy tắc và quy định của Hệ thống trường công lập Boston 

nhằm quản lý hành vi của tất cả học sinh của Hệ thống trường công lập Boston. Bộ Quy tắc này thay thế 

tất cả các quy tắc của trường học và tất cả các phiên bản trước của Bộ Quy tắc Ứng xử của Hệ thống 

trường công lập Boston. Bộ Quy tắc này sẽ có hiệu lực sau khi được Ủy ban Trường Boston phê duyệt. 

 

 

Phần 14 ĐỊNH NGHĨA 

 

Các từ ngữ được sử dụng trong Bộ Quy tắc này sẽ có nghĩa như sau: 

 

14.1  KẾ HOẠCH 504:  nghĩa là Kế hoạch điều chỉnh được xây dựng cho học sinh được xác định là 

học sinh khuyết tật theo Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973.  Mục đích của Kế hoạch 

https://drive.google.com/drive/folders/1s2IfAUDOhXwKIPoIUKVKVsv_7JOkPAGU
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
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504 là để đảm bảo người khuyết tật đủ điều kiện với hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt 

động chính trong cuộc sống không bị loại khỏi các hoạt động, bị từ chối lợi ích hoặc từ chối 

cùng một mức độ tiếp cận các hoạt động giảng dạy, hoạt động tại trường, hoặc các tòa nhà so 

với học sinh không bị khuyết tật.  

 

14.2 HÀNH VI HỌC TẬP SAI TRÁI:  việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng (các) phương pháp hay 

(các) thực tiễn thiếu trung thực hoặc không công bằng để đạt được lợi thế trong học tập bằng 

cách, bao gồm nhưng không giới hạn ở gian lận, đạo văn, vi phạm bản quyền hoặc sử dụng trái 

phép các trang web/ứng dụng giải toán. 

  

 

14.3 CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN CHO CÁC MẠNG, BAO GỒM MẠNG 

INTERNET: một chính sách của BPS nhằm đảm bảo rằng học sinh và nhân viên của BPS sử 

dụng công nghệ do trường sở hữu để truy cập vào mạng một cách có trách nhiệm, hợp pháp và 

không vi phạm đạo đức. 

 

14.4 HÀNH HUNG: nỗ lực hoặc đe dọa gây tổn hại về thể chất cho một người khác với khả năng 

làm điều đó ở hiện tại và nạn nhân có nỗi sợ hãi hoặc lo sợ hợp lý về những tổn thương cơ thể 

tức thời. Có thể thực hiện hành vi hành hung mà không cần tiếp xúc cơ thể. Một cuộc hành hung 

hoàn toàn thường được gọi là tấn công bạo lực. 

 

14.5 KẾ HOẠCH CAN THIỆP HỖ TRỢ HÀNH VI (BSIP): một kế hoạch do Nhóm 

giáo dục đặc biệt phát triển dựa trên thông tin thu được từ bài Đánh giá hành vi chức 

năng và được sử dụng để xác định cũng như giải quyết các nguyên nhân dẫn đến 

hành vi của học sinh. 

 

14.6 HÀNH VI DỰA TRÊN THÀNH KIẾN: bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc bất 

kỳ lời nói nhạo báng nào được nói ra dựa trên các đặc điểm dị biệt thực tế hoặc ngộ nhận,  

bao gồm sắc tội, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, diện mạo cơ thể, tình trạng học tập, 

dân tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc cảm xúc, tình 

trạng khuyết tật, tuổi tác, di truyền, tình trạng quân đội hiện hành, tình trạng thai kỳ hay 

tình trạng bố mẹ, khuyết tật về thể chất, phát triển hoặc giác quan, tình trạng kinh tế, tinh 

trạng vô gia cư hoặc liên quan đến một người có hoặc được coi là có một hoặc nhiều đặc 

điểm trên. 

 

14.7 Hội thảo Hệ thống trường công lập Boston tại Trung tâm Tư vấn và Can thiệp (trước 

đây có tên là Trung tâm Tư vấn và Đánh giá Barron): một chương trình cung cấp các dịch vụ 

tư vấn, ra quyết định và xây dựng kỹ năng xã hội – tình cảm cho những học sinh vi phạm Bộ 

Quy tắc Ứng xử hiện hành.   

 

14.8 BAN QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC: những người chịu trách nhiệm chính trong quá trình 

thực hiện chính sách của nhà trường để xây dựng trường học: Hiệu trưởng, Lãnh đạo nhà 

trường hoặc Giám đốc Chương trình. 

 

14.9 BẮT NẠT/BẮT NẠT TRÊN MẠNG: một hình thức diễn đạt, có thể chỉ là một sự cố 

nghiêm trọng, được một hoặc nhiều học sinh hay một cán bộ là nhân viên nhà trường sử dụng 

dưới dạng văn bản, lời nói hoặc điện tử, hoặc hành động hay cử chỉ, hoặc sự kết hợp giữa các 

phương thức này, nhắm vào nạn nhân và:  

● (i) gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần cho nạn nhân hoặc gây thiệt hại cho tài sản của nạn 

nhân;  
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● (ii) khiến nạn nhân cảm thấy lo sợ bị tổn hại đến bản thân hoặc thiệt hại đến tài sản của họ; 

● (iii) tạo ra một môi trường thù địch ở trường cho nạn nhân (chẳng hạn, nếu hành vi tạo nên sự 

mất cân bằng về khả năng thực sự hoặc ngộ nhận giữa học sinh và/hoặc nhân viên nhà 

trường);  

● (iv) xâm phạm các quyền của nạn nhân ở trường; hoặc  

● (v) gây cản trở nghiêm trọng và đáng kể đến quá trình giáo dục và trật tự hoạt động của 

trường.  

Bắt nạt sẽ bao hàm cả bắt nạt trên mạng, nghĩa là hành vi bắt nạt thông qua việc sử dụng công 

nghệ hoặc các phương tiện giao tiếp điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở thư điện tử, giao 

tiếp qua Internet, tin nhắn tức thời hoặc giao tiếp qua truyền thông xã hội. Bắt nạt trên mạng 

cũng bao gồm:  

● (i) tạo ra một trang web hoặc trang blog mà người tạo mạo danh một người khác; hoặc 

●  (ii) mạo danh người khác với tư cách là tác giả của nội dung, thông điệp được đăng tải; hoặc  

● (iii) phân tán thông tin liên lạc của một người bằng phương tiện điện tử cho nhiều người hoặc 

đăng tài liệu trên phương tiện điện tử mà một hoặc nhiều người có thể truy cập; VÀ  

● (iv) hành vi phân tán hoặc đăng tải tạo ra điều kiện bất kỳ được liệt kê từ mục (i) đến (v) 

trong định nghĩa về bắt nạt. 

 

Việc trả thù người báo cáo hành vi bắt nạt, cung cấp thông tin trong quá trình điều tra về hành 

vi bắt nạt, chứng kiến một vụ bắt nạt hoặc có thông tin đáng tin cậy về hành vi bắt nạt đều bị 

cấm theo phần 7.6.3 của Bộ Quy tắc này. (Xem Thông tư #SSS-18 của Tổng giám thị.)  

 

14.10 NGƯỜI CHĂM SÓC: cá nhân đã hoàn tất “Cam kết ủy quyền Người chăm sóc” 

được công chứng và đẫ được cấp quyền ra quyết định về y tế và giáo dục trong 

khoảng thời gian giới hạn từ (các) phụ huynh/(những) người giám hộ hợp pháp của 

học sinh. 

 

14.11 CÁC CHẤT BỊ KIỂM SOÁT: các loại thuốc hoặc chất được liệt kê trong M.G.L. c. 94C. 

 

14.12 VẬT THỂ NGUY HIỂM: các vật thể, vật dụng hoặc thiết bị được sử dụng nhằm gây nguy 

hiểm hoặc đe dọa như bút chì, thước kẻ, kẹp tóc, v.v. 

 

14.13 VŨ KHÍ NGUY HIỂM:  nghĩa là vũ khí, thiết bị, công cụ, vật liệu hoặc chất, dù sinh 

động hay vô tri vô giác, được sử dụng để hoặc có khả năng gây tử vong hoặc gây thương 

tích nghiêm trọng cho cơ thể. Thuật ngữ vũ khí nguy hiểm phải bao gồm, nhưng không 

giới hạn ở:   

● Súng cầm tay, đã nạp đạn hoặc chưa nạp đạn; 

● Súng BB hoặc súng hơi; 

● Dao bật, dao găm hay một thiết bị hoặc hộp đựng cho phép rút dao có lưỡi khóa ở vị 

trí khóa; 

● Dao Ballistic hoặc bất kỳ loại dao nào có lưỡi có thể tháo rời có khả năng đẩy lưỡi dao ra 

bằng mọi cơ chế; 

● Dao Dirk hoặc bất kỳ loại dao nào có hai lưỡi dao, hoặc dao bấm; 

● Dao có thiết bị nhả lò xo tự động để tháo lưỡi dao khỏi tay cầm; 

● Súng cao su, ống xì đồng, bài Blackjack, tay đấm gấu bằng kim loại hoặc bất kỳ chất nào 

có thể sử dụng với công dụng tương tự để mang lại tác dụng tương đồng hoặc giống với 

tay đấm gấu bằng kim loại; 

● Côn nhị khúc, zoo bow (còn gọi là Klacker) hay gậy Kung Fu, hoặc bất kỳ vũ khí nào 

tương tự bao gồm hai thanh gỗ, nhựa hoặc kim loại được nối một đoạn dây dài, dây xích, 

dây kẽm hoặc da ở một đầu; 

https://docs.google.com/document/d/1TVM2LepbmJSiSo0zNeRcpdVQ9UYolm1vb8TlAoYe0e8/edit?usp=sharing
https://www.mass.gov/files/documents/2016/08/ul/caregiverauthorizationaffidavitform.pdf
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXV/Chapter94C
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● Phi tiêu, hoặc bất kỳ vật thể nào tương tự có hình ngôi sao với các đầu nhọn, có thể gây 

thương tích cho một người khi ném; 

● Bất kỳ loại băng tay nào làm bằng da có đính gai, mũi nhọn hoặc đinh kim loại, hay bất 

kỳ thiết bị tương tự nào được làm từ các chất khác, hoặc bao tay hay vật liệu tương tự có 

trọng lượng bằng kim loại hoặc chất khác và đeo vào tay; 

● Manriki-gusari hoặc chuỗi xích có chiều dài tương tự với các đầu có gắn vật nặng; 

● Bình xịt hóa chất, tức là, Bình xịt OC (Oleoresin Capsicum {thành phần hoạt tính trong 

bình xịt hơi cay}); 

● Bất kỳ loại vũ khí điện nào (tức là súng gây choáng hoặc súng điện)  

 

Thuật ngữ vũ khí nguy hiểm không được bao gồm dao bỏ túi có lưỡi dao ngắn hơn 2 ½ inch. 

Việc đánh giá một vật thể có phải là vũ khí nguy hiểm theo định nghĩa trong tài liệu này hay 

không là quyết định của Hiệu trưởng/Lãnh đạo nhà trường, với sự tham vấn của Lãnh đạo điều 

hành, dựa trên các sự kiện và tình huống.  

 

14.14 NGÀY, LÀM VIỆC: bất kỳ ngày nào mà văn phòng hành chính của Sở học chánh 

Boston mở cửa, tức là, từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ các ngày nghỉ của liên bang, 

tiểu bang và hạt. 

 

14.15 NGÀY, DƯƠNG LỊCH: bất kỳ ngày nào. 

 

14.16 NGÀY, HỌC: bất kỳ ngày nào trường học tổ chức các buổi học và học sinh phải có mặt. Trừ 

khi được quy định khác, các tham chiếu đến “ngày” hoặc “ các ngày” trong Bộ Quy tắc này 

có nghĩa là “ngày học” hoặc “các ngày học”. 

 

14.17 NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH: một người được Ban quản lý trường học hoặc Tổng giám thị 

chỉ định cụ thể để thay mặt họ (Trợ lý Hiệu trưởng/Trợ lý Lãnh đạo nhà trường, Trưởng khoa, 

Điều phối viên khu vực cộng đồng, Điều phối viên khí hậu trường học, thành viên Nhóm Hỗ 

trợ Học sinh, Điều phối viên Giáo dục đặc biệt và Dịch vụ Học sinh, v.v.) để đáp ứng các yêu 

cầu của Bộ Quy tắc này. 

 

14.18 THỦ TỤC HỢP PHÁP: đề cập đến các biện pháp bảo vệ pháp lý mà những học sinh đang 

phải đối mặt với quyết định đuổi học của nhà trường do hành động kỷ luật có quyền nhận 

được (xem Thông tư SUP-5 của Tổng giám thị và Thông tư SPE-15 của Tổng giám thị).   

 

14.19 NHÂN VIÊN GIÁO DỤC: tất cả nhân viên BPS hoặc nhân viên hợp đồng của BPS trực 

tiếp hoặc gián tiếp dạy học sinh và tất cả nhân viên BPS chịu trách nhiệm đảm bảo Khu học 

chánh tuân thủ luật kỷ luật trường học của tiểu bang. Nhân viên giáo dục bao gồm nhưng 

không giới hạn ở Lãnh đạo điều hành, giám đốc giảng dạy và học tập, trưởng khoa, Hiệu 

trưởng/Lãnh đạo nhà trường, trợ lý hiệu trưởng/trợ lý lãnh đạo nhà trường, giám đốc và điều 

phối viên giáo dục đặc biệt, giáo viên, chuyên gia sức khỏe hành vi và nhân viên bán chuyên 

nghiệp. Nhân viên giáo dục không bao gồm nhân viên giám sát hay nhân viên nhà ăn. 

 

14.20 ĐUỔI HỌC KHẨN CẤP: quyết định đuổi học tạm thời được áp dụng trong khoảng thời 

gian không lâu hơn ngày xảy ra sự việc được viện dẫn và thêm một (1) ngày học. Quyết định 

này có thể được áp dụng khi học sinh bị cáo buộc phạm phải vi phạm có thể bị đình chỉ và sự 

có mặt của học sinh không ngừng gây nguy hiểm cho người hoặc tài sản, hoặc can thiệp vào 

quá trình giảng dạy, và không có phương án thay thế nào để giảm bớt nguy hiểm hay sự can 

thiệp, và không thể thông báo cho học sinh cũng như tổ chức buổi họp trước khi đuổi học 

khẩn cấp do hành vi của học sinh. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
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14.21 ĐUỔI HỌC: Đuổi học nghĩa là mời một học sinh ra khỏi khuôn viên trường học, ngừng 

tham gia các hoạt động bình thường trong lớp học và các hoạt động trong trường học trong 

hơn chín mươi (90) ngày học, vô thời hạn hoặc vĩnh viễn, như được cho phép theo M.G.L. c. 

71, § 37H hoặc 37H½ đối với các hành vi:  

● sở hữu vũ khí nguy hiểm; hoặc 

● sở hữu các chất bị kiểm soát; hoặc 

● hành hung nhân viên giáo dục; hoặc 

● khiếu nại trọng tội hoặc khiếu nại phạm trọng tội, hoặc kết án, hoặc xét xử hoặc nhận tội 

trước tòa án về trọng tội đó, nếu hiệu trưởng xác định rằng việc học sinh tiếp tục đến 

trường sẽ gây bất lợi nghiêm trọng đến lợi ích chung của trường. 

  

14.22 KHIẾU NẠI TRỌNG TỘI: văn bản cáo buộc được tòa án ban hành nhằm buộc tội một cá 

nhân phạm phải vi phạm hình sự trọng tội. Trong trường hợp người bị cáo buộc là trẻ vị 

thành niên, tài liệu này được coi là đơn khiếu nại về hành vi phạm pháp. 

 

14.23 SÚNG CẦM TAY: bất kỳ loại súng nào sau đây, theo định nghĩa trong Đạo luật trường 

học không có súng của liên bang, 18 U.S. Code § 921:      

• mọi loại vũ khí sẽ hoặc được thiết kế để hoặc có thể dễ dàng chuyển đổi để phóng đạn 

ra ngoài bằng tác động của chất nổ 

• khung hoặc bộ thu của các vũ khí được mô tả ở trên; 

• bộ giảm thanh cho súng cầm tay; 

• chất nổ, chất gây cháy hoặc khí độc: 

• bom; 

• lựu đạn; 

• tên lửa có lượng thuốc phóng hơn bốn (4) ounce; 

• tên lửa có chất nổ hoặc chất gây cháy lớn hơn 1/4 ounce mìn hoặc thiết bị tương tự; 

• mọi loại vũ khí sẽ hoặc có thể dễ dàng chuyển đổi để phóng đạn ra ngoài bằng tác động của 

chất nổ hoặc các chất phóng khác, có nòng nào với đường kính trên 1/2 inch; 

• sự kết hợp của các bộ phận được thiết kế hoặc nhằm mục đích sử dụng để chuyển đổi mọi 

thiết bị thành thiết bị phá hủy được mô tả trong hai ví dụ ngay trước đó, và nhờ đó có thể 

lắp thiết bị phá hủy một cách dễ dàng. 

 

14.24 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG LẬP THÍCH HỢP VÀ MIỄN PHÍ (FAPE): Giáo 

dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan phù hợp với điều khoản được quy định trong 20 U.S.C. 

1400 et seq., các quy định kèm theo, trong khi đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục được thiết lập 

theo đạo luật hoặc được thiết lập dựa trên các quy định do Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học 

Massachusetts ban hành. 

 

14.25 ĐÁNH GIÁ HÀNH VI CHỨC NĂNG (FBA): quy trình đánh giá hành vi do các thành 

viên của Nhóm giáo dục đặc biệt thực hiện, từ đó hỗ trợ họ phát triển các chiến lược hành vi 

phù hợp để giải quyết hành vi của học sinh trong tương lai. Quy trình này sẽ diễn ra trong 

vòng mười (10) ngày học sau khi nhận được sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ/người 

chăm sóc. 

 

14.26 BẢN DẠNG GIỚI: bản dạng, ngoại hình hoặc hành vi liên quan đến giới của một người, dù 

bản dạng, ngoại hình hoặc hành vi liên quan đến giới đó khác so với những gì thường gắn liền 

với sinh lý học hoặc giới tính khi sinh ra của người đó. Bản dạng liên quan đến giới có thể 

được thể hiện bằng cách cung cấp các bằng chứng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền sử 

bệnh, sự chăm sóc hoặc điều trị bản dạng liên quan đến giới, sự khẳng định nhất quán và 

thống nhất về bản dạng liên quan đến giới, hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác cho thấy bản 

dạng liên quan đến giới được trân trọng như một phần của bản dạng cốt lõi; tuy nhiên, bản 

https://malegislature.gov/laws/generallaws/parti/titlexii/chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H1~2
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/921
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dạng liên quan đến giới đó không được khẳng định vì mục đích không chính đáng (xem 

M.G.L. Chương 4, Phần 7). ] 

 

14.27  NGƯỜI GIÁM HỘ: người chịu trách nhiệm pháp lý đối với học sinh và có thể đưa ra các 

quyết định về giáo dục thay mặt cho học sinh đó.  

 

14.28 HẠ NHỤC: bất kỳ hành vi hoặc phương thức bắt đầu nào nhắm vào học sinh, dù ở khu vực 

công cộng hay tư gia, vô tình hoặc cố ý gây nguy hiểm đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần 

của học sinh hoặc người khác (xem M.G.L. c. 269, §17-19, và 603 C.M.R. 33.03). 

 

14.29 TIN ĐỒN: Tuyên bố bằng lời nói hoặc văn bản của một người không được dùng làm 

chứng tại buổi họp/phiên tòa, được đưa ra tại buổi họp/phiên tòa để chứng minh sự thật 

của (các) vấn đề được khẳng định trong tuyên bố. 

 

14.30  SÚNG GIẢ: bất kỳ thiết bị nào trông giống khẩu súng và được sử dụng nhằm mục đích khiến 

nạn nhân sợ hãi. 

 

14.31 ĐÁNH GIÁ XÁC ĐỊNH BIỂU HIỆN (MDR): một kiểu cuộc họp Nhóm IEP, được tổ chức 

trong vòng mười (10) ngày học kể từ khi đề nghị đuổi học một học sinh khuyết tật, có khả 

năng tạo ra sự thay đổi về cách sắp xếp chương trình học của học sinh, tại đó Nhóm IEP phải 

xác định xem hành vi được coi là cơ sở kỷ luật có phải gây ra do, hoặc có mối quan hệ trực 

tiếp và quan trọng đến tình trạng khuyết tật của học sinh hay không, hoặc liệu hành vi được 

đề cập có phải là kết quả trực tiếp của việc không thực hiện IEP của học sinh hay không. 

 

14.32 TỘI NHẸ: tội ít nghiêm trọng hơn trọng tội và thường bị trừng phạt bằng cách nộp tiền 

phạt, tịch thu tài sản hoặc giam giữ ở một nơi không phải là nhà tù của tiểu bang. 

 

14.33 CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT: theo pháp luật và quy 

định của tiểu bang và liên bang, một học sinh không được xác định là đủ điều kiện tiếp nhận 

giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan, và có hành vi vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử. Học 

sinh ở trong tình trạng này có thể yêu cầu bất kỳ biện pháp bảo vệ nào được cung cấp cho 

học sinh khuyết tật nếu nhà trường có lý do để tin rằng học sinh đó có thể là học sinh khuyết 

tật. BPS sẽ được coi là đã biết về học sinh khuyết tật nếu trước khi thực hiện hành vi gây ra 

hình thức kỷ luật, (các) phụ huynh/(những) người giám hộ/(những) người chăm sóc học sinh 

bày tỏ mối quan ngại bằng văn bản với giám sát BPS hoặc nhân viên hành chính hoặc giáo 

viên của học sinh rằng học sinh cần được đánh giá giáo dục đặc biệt, HOẶC giáo viên hoặc 

nhân viên khác của khu học chánh trực tiếp bày tỏ mối quan ngại cụ thể về mẫu hành vi mà 

học sinh thể hiện với Trợ lý Tổng giám thị về Giáo dục đặc biệt hoặc các nhân viên giám sát 

khác.  BPS sẽ không được coi là đã biết về học sinh khuyết tật nếu (các) phụ huynh/(những) 

người giám hộ/(những) người chăm sóc học sinh không cho phép thực hiện đánh giá giáo 

dục đặc biệt, từ chối các dịch vụ giáo dục đặc biệt, hoặc khi học sinh được đánh giá và xác 

định rằng học sinh đó không phải là học sinh khuyết tật (xem Thông tư SPE-15 của Tổng 

giám thị). 

 

14.34 VẬT DỤNG KHÔNG CÓ CÔNG DỤNG HỢP LÝ: bất kỳ vật dụng nào không có công 

dụng hợp lý đối với học sinh trong trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại dao 

không được xác định là vũ khí nguy hiểm, vũ khí điện, dụng cụ tiêm chích ma túy (ví dụ: máy 

mài, giấy cuốn thuốc lá, ống điếu), đá, gạch, súng giả, pháo hoa hoặc bút laser.  Lưu ý rằng 

theo Sắc lệnh Thành phố, bút laser không được phép sử dụng trong trường học. (xem Sắc lệnh 

năm 1999 c. 2 § 4) 

 

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleI/Chapter4/section7
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleI/Chapter4/section7
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleI/Chapter4/section7
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
https://malegislature.gov/laws/generallaws/partiv/titlei/chapter269/section17
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr33.html?section=03
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr33.html?section=03
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr33.html?section=03
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
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14.35 PHỤ HUYNH: bố và/hoặc mẹ của học sinh.  

 

14.36  TRUNG TẬP LẬP KẾ HOẠCH: sau khi thử và ghi lại các phương pháp tiếp cận tích 

cực, có trách nhiệm trong lớp học nhưng không thành công, có thể giới thiệu học sinh 

gây rối đến trung tâm lập kế hoạch cho học sinh. Học sinh chỉ ở lại trung tâm lập kế 

hoạch đủ lâu để được hỗ trợ đánh giá hành vi hiện tại và lập kế hoạch cho hành vi có 

trách nhiệm hơn. Trung tâm lập kế hoạch tạo cơ hội để học sinh tiếp tục thực hiện các 

bài tập trong lớp và hỗ trợ nhân viên nhà trường phát triển, thực hiện kế hoạch tiếp theo 

cho học sinh.  Việc chuyển học sinh đến trung tâm lập kế hoạch được coi như quyết định 

đình chỉ học trong trường nếu học sinh không học trên lớp trong 90 phút hoặc không 

tham gia hai tiết học, tùy theo thời gian nào ngắn hơn. Do quyết định chuyển học sinh đi 

sẽ cấu thành quyết định đình chỉ học trong trường học, cần phải gửi thông báo, tổ chức 

một buổi họp, tạo cơ hội tiến bộ trong học tập và sử dụng hạnh kiểm thay thế không loại 

trừ. 

 

14.37  KẾ HOẠCH DỊCH VỤ GIÁO DỤC TOÀN TRƯỜNG:  đề cập đến những kế hoạch độc 

đáo của Hiệu trưởng/Lãnh đạo nhà trường cho cộng đồng trường học của mình nhằm đảm 

bảo những học sinh bị đuổi học hoặc bị đình chỉ trong hơn 10 ngày học liên tục, dù ở trong 

hay ngoài trường, đều có cơ hội tiến bộ trong học tập. Kế hoạch phải bao gồm nhưng không 

giới hạn ở mộ hệ thống cho phép học sinh làm bài tập và nhận tín chỉ còn thiếu cho bài tập 

về nhà, câu đố, bài kiểm tra, luận văn và dự án.  

 

14.38 TIN NHẮN KHIÊU DÂM: hành vi chia sẻ hoặc gửi các tin nhắn, hình ảnh khiêu 

dâm qua thư điện tử, thường là qua máy tính, điện thoại di động hoặc các thiết bị 

điện tử khác.  Tin nhắn khiêu dâm có thể được coi là hành vi phát tán tranh ảnh khiêu 

dâm của học sinh, vi phạm M.G.L. c. 272, § 28. Hành vi này cũng bao gồm việc chia 

sẻ hoặc gửi các tin nhắn, hình ảnh khiêu dâm qua mạng Internet và/hoặc trên các nền 

tảng truyền thông xã hội ngoài ngày học truyền thống, từ đó làm gián đoạn hoạt động 

bình thường của ngày học.  

 

 

14.39 HÀNH VI TÌNH DỤC SAI TRÁI: mọi hành vi không được chào đón, cưỡng bức, ép buộc 

hoặc không mong muốn mang tính tình dục. Hành vi tình dục sai trái cũng bao gồm các hành 

vi tình dục nhắm đến một người khác không có khả năng đồng thuận do mất năng lực tinh thần 

hoặc thể chất tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc do người đó là trẻ vị thành niên.  Sự đồng thuận 

có nghĩa là sự đồng ý và cho phép rõ ràng, tích cực để tham gia vào bất kỳ hình thức giao tiếp 

hoặc hoạt động tình dục nào bằng lời nói hoặc cử chỉ với người khác. Người bắt đầu quan hệ 

tình dục phải nhận được sự đồng thuận trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động quan hệ tình 

dục nào. Một trong hai bên có thể thu hồi lại sự đồng thuận của mình bất cứ lúc nào. Sự đồng 

thuận phải được đưa ra một cách tự nguyện và có thể không có giá trị nếu một người đang bị 

đe dọa, hăm dọa hoặc ép buộc về mặt tình cảm, tâm lý, thể chất, danh tiếng hoặc tài chính. 

Đồng ý tham gia vào một hoạt động tình dục hoặc từng đồng ý tham gia vào một hoạt động 

tình dục cụ thể không đồng nghĩa với việc đồng ý tham gia vào một hoạt động tình dục khác 

hoặc tham gia lại vào hoạt động tình dục đó. Sự đồng thuận không được coi là có giá trị nếu 

người đưa ra sự đồng thuận bị mất hết năng lực hoặc chưa đủ mười sáu tuổi.  

  

Hành vi tình dục sai trái có thể bao gồm các hành vi phạm tội như tấn công không đứng đắn, 

cưỡng hiếp, lạm dụng hoặc hành hung với ý định cưỡng hiếp. Bất kỳ hành vi nào có thể là hành 

vi tội phạm sẽ được chuyển lên cơ quan hành pháp. 

 

Ví dụ về hành vi tình dục sai trái có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau: 

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartIV/TitleI/Chapter272/Section28
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● Động chạm cơ thể gây khó chịu;  

● Quan hệ tình dục không có sự đồng thuận xảy ra trong hoặc ngoài giờ học, trong hoặc 

ngoài trường, bao gồm cả hành vi bạo lực khi đang hẹn hò;  

● Tuyển dụng, vận chuyển hoặc mua bán học sinh thuộc bất kỳ giới tính nào nhằm mục đích 

quan hệ tình dục; 

● Hành động mang tính tình dục, cho dù có hành vi đụng chạm hay không; 

● Yêu cầu trả ơn bằng tình dục; 

● Thể hiện tình cảm mang tính tình dục công khai một cách xúc phạm, bao gồm các hành vi 

sờ mó, vuốt ve, cử chỉ hoặc động chạm không thích hợp với cơ thể của một người hoặc 

những người khác; 

● Sờ soạng, vuốt ve, sờ mó mang tính tình dục, nhận được đồng thuận hoặc quan hệ tình dục 

trong khuôn viên trường học hoặc tại bất kỳ hoạt động nào do trường tài trợ;  

● Các câu nói đùa hoặc liên tưởng mang tính tình dục; 

● Nhận xét về cơ thể của học sinh hoặc hoạt động, khuynh hướng tình dục của học sinh; 

● Gọi người khác bằng những từ ngữ xúc phạm hoặc ngôn từ tục tĩu, gợi dục, hạ nhục hoặc 

dựa trên định kiến tình dục hoặc khuynh hướng tình dục; 

● Trưng bày hoặc phổ biến các bức vẽ, hình ảnh hoặc các tài liệu khiêu dâm khác dưới mọi 

hình thức (chẳng hạn như gửi tin nhắn khiêu dâm);  

● Buôn bán thanh thiếu niên vì mục đích tình dục như tuyển dụng, vận chuyển hoặc bóc lột 

trẻ vị thành niên để đổi lấy tiền, chỗ ở hoặc thức ăn;  

● Các học sinh quan hệ tình dục trong trường, hoặc trong tòa nhà là nơi hoạt động kinh doanh 

của BPS; hoặc 

● Các hành vi bằng lời nói, cử chỉ hoặc cơ thể khác mang tính tình dục. 

 

14.40 ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC NGẮN HẠN: mọi thay đổi đối với lịch học của học sinh kéo dài 

trong vòng (3) ngày học trở xuống và được thực hiện để giảm thiểu tiếp xúc giữa học sinh và 

giáo viên hoặc giữa học sinh và học sinh khác trong trường hợp có bằng chứng về xung đột 

diễn ra giữa họ. Phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc học sinh phải nhận được thông 

báo vào cuối ngày về mọi thay đổi đối với lịch học của học sinh sẽ có hiệu lực vào ngày học 

tiếp theo. 

 

14.41 HỘI NGHỊ CÔNG LÝ PHỤC HỒI TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH: khi nhận thấy hoặc 

nhận biết về các sự cố hành vi của học sinh, nhân viên giáo dục phải cố gắng giải quyết vấn 

đề trước khi chuyển cho Ban quản lý trường học hoặc người được Ban quản lý trường học chỉ 

định.  Nhân viên học thuật phải trao đổi riêng với học sinh trong thời gian sớm nhất và tổ 

chức hội thảo với phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc qua điện thoại hoặc qua thư từ.  

Nhân viên học thuật hoặc học sinh có thể mời (các) phụ huynh/(những) người giám 

hộ/(những) người chăm sóc học sinh tham dự hội nghị này.  Hội nghị với sinh viên và nhân 

viên phải diễn ra vào thời gian, địa điểm hoặc cách thức thuận tiện cho cả hai bên (ví dụ: tổ 

chức hội nghị qua điện thoại). Ban giám hiệu nhà trường phải được thông báo về những hội 

nghị như vậy và ghi lại mọi nỗ lực tổ chức hội nghị trong hệ thống thông tin học sinh được 

BPS chấp thuận.       

 

Nếu nhân viên giáo dục nhận thấy học sinh đang gặp khó khăn, bước đầu tiên cần làm là trò 

chuyện riêng với học sinh đó trong thời gian sớm nhất, rồi gọi điện/nhắn tin/gửi email cho 

(các) phụ huynh/(những) người giám hộ/(những) người chăm sóc của học sinh đó. Nếu thấy 

điều đó hữu ích, nhân viên có thể đề nghị tổ chức họp cùng phụ huynh và học sinh.  

 

14.42 HỘI NGHỊ DO HỌC SINH DẪN DẮT: sinh viên quan tâm đến tiếng nói của sinh viên, 



31 

quyền lợi theo thủ tục hợp pháp và/hoặc quyền lợi của các sinh viên khác có thể yêu cầu một 

buổi họp với Ban quản lý trường học hoặc người được Ban quản lý trường học chỉ định.  Hội 

nghị phải được tổ chức kịp thời, vào thời gian và tại địa điểm thuận tiện cho cả hai bên, và 

được ghi lại trong hệ thống thông tin học sinh của BPS đối với mọi học sinh tham gia hội 

nghị.  Theo yêu cầu của học sinh, hoặc theo quyết định của Ban quản lý trường học hoặc 

người được Ban quản lý trường học chỉ định, (các) phụ huynh/(những) người giám 

hộ/(những) người chăm sóc có thể được mời tham dự hội nghị.  Ban quản lý trường học phải 

được thông báo về những hội nghị như vậy cũng như kết quả của hội nghị.   

 

14.43 HỒ SƠ HỌC SINH: toàn bộ thông tin liên quan đến học sinh được đều Hệ thống trường 

công lập Boston lưu giữ dưới mọi hình thức, được sắp xếp theo tên của học sinh hoặc cách 

thức nhận diện từng học sinh (xem Thông tư LGL-7 của Tổng giám thị). 

 

14.44 HỌC SINH KHUYẾT TẬT: học sinh bị khuyết tật, bao gồm chậm phát triển hoặc suy giảm 

trí tuệ, giác quan, thần kinh, cảm xúc, giao tiếp, thể chất, học tập cụ thể hoặc sức khỏe hay kết 

hợp giữa các loại khuyết tật này nên không thể tiến bộ hiệu quả khi tham gia chương trình 

giáo dục bình thường và đòi hỏi phải có các dịch vụ giáo dục đặc biệt, kể cả học sinh trong độ 

tuổi đi học chỉ cần một hoặc nhiều dịch vụ liên quan nếu các dịch vụ này được yêu cầu để 

đảm bảo học sinh có thể tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông và tiếp nhận Chương trình 

giáo dục công lập thích hợp và miễn phí (FAPE). Thuật ngữ này bao gồm những học sinh 

chưa được xác định là học sinh giáo dục đặc biệt, như định nghĩa ở trên.  

 

14.45 ĐÌNH CHỈ: quyết định mời một học sinh ra khỏi khuôn viên trường học và/hoặc ngừng tham 

gia các hoạt động bình thường trong lớp học vượt quá 90 phút cộng dần hoặc hai tiết học 

trong một ngày.  “Đình chỉ” áp dụng với quyết định đình chỉ ngắn hạn và đình chỉ dài hạn, 

trong trường và ngoài trường, trừ khi được quy định khác.   

● Một lần đình chỉ ngắn hạn không được vượt quá ba (3) ngày học đối với học sinh từ 15 

tuổi trở xuống hoặc năm (5) ngày học đối với học sinh từ 16 tuổi trở lên.   

● Đình chỉ dài hạn tương đương với việc cho học sinh thôi học hơn mười (10) ngày học 

liên tục hoặc cộng dồn.  

 

14.46 ĐÌNH CHỈ, TRONG TRƯỜNG: để học sinh ngừng tham gia các hoạt động bình thường 

của lớp học, nhưng không phải rời khỏi khuôn viên trường học, không quá mười (10) ngày 

học liên tục hoặc nhiều hơn mười (10) ngày học cộng dồn, do nhiều lần vi phạm trong năm 

học.  Đình chỉ học trong trường quá mười (10) ngày liên tục hoặc cộng dồn phải được coi là 

đình chỉ dài hạn vì mục đích thực hiện thủ tục hợp pháp, kháng nghị và báo cáo. 

 

14.47 ĐÌNH CHỈ, VÔ THỜI HẠN: quyết định đình chỉ có thể được áp dụng khi:  

● học sinh (18 tuổi trở lên) bị buộc tội khiếu nại trọng tội (hoặc cáo buộc phạm trọng tội 

đối với học sinh dưới 18 tuổi); 

● nếu Hiệu trưởng hoặc Lãnh đạo nhà trường của trường học mà học sinh đăng ký theo học 

xác định rằng việc học sinh tiếp tục đến trường sẽ gây bất lợi nghiêm trọng đến lợi ích 

chung của trường.  Nếu học sinh bị đình chỉ theo phần này, quyết định đình chỉ vẫn sẽ có 

hiệu lực cho đến khi vụ việc phạm trọng tội được xét xử hoặc giải quyết, và quá trình này 

có thể kéo dài qua năm học hiện tại.  Sau khi đơn khiếu nại trọng tội đóng vai trò cơ sở 

để đình chỉ vô thời hạn được xét xử, Ban giám hiệu nhà trường có thể tiến hành đuổi học 

theo Phần 7.1 của Bộ Quy tắc này, nếu thích hợp (xem M.G.L. c 71, § 37H ½). 

 

14.48 NHÓM: liên quan đến Giáo dục Đặc biệt, một nhóm gồm các cá nhân chịu trách nhiệm 

tạo và thực hiện Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) của học sinh ở cấp trường. Thành 

viên nhóm có thể và nên thay đổi tùy theo nhu cầu giáo dục của từng học sinh. Thành viên 

https://drive.google.com/drive/folders/1s2IfAUDOhXwKIPoIUKVKVsv_7JOkPAGU
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H1~2
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tham gia thường bao gồm: 

• (các) giáo viên đứng lớp 

• ban giám hiệu nhà trường hoặc người được Ban giám hiệu nhà trường chỉ định (COSE) 

• phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc hoặc người giám hộ hợp pháp và, nếu thích hợp, 

học sinh 

• các nhân viên hỗ trợ khác của trường học và khu học chánh nếu họ đã tham gia vào quá 

trình đánh giá điểm mạnh và nhu cầu của học sinh, hoặc sẽ tham gia vào quá trình cung 

cấp IEP. 

14.49 TẠM THỜI BỊ ĐUỔI KHỎI LỚP: không có học sinh nào bị đuổi khỏi lớp quá chín mươi 

phút hoặc hai tiết học, tùy theo thời gian nào ngắn hơn, mà thời gian bị đuổi khỏi lớp không 

được phân loại là thời gian bị đình chỉ trong trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ theo thủ 

tục hợp pháp được nêu trong Phần 5 của Bộ Quy tắc (xem Thông tư SUP-5của Tổng giám thị).  

14.50   HÚT VAPE: việc sử dụng thuốc lá điện tử hoặccác thiết bị khác cho phép cá nhân hít nicotin 

hoặc các loại thuốc khác như THC, CBD hoặc K2 dưới dạng hơi thay vì hít nicotin hoặc các loại 

thuốc khác bằng cách ngậm vào đầu điếu thuốc lá, tẩu thuốc hoặc các thiết bị hút thuốc khác.   

(MGL Chương 270 Phần 29). 

 

14.51  VŨ KHÍ: xem 16.13, “Vũ khí nguy hiểm,” và 16.22, “Súng cầm tay”. 

 

 

Chèn trang TÀI NGUYÊN BỔ SUNG: (đính kèm liên kết) 

Tài liệu đính kèm COC  - Sau khi Sam phê duyệt 

MTSS 

Hỗ trợ Học sinh 

Sổ tay hướng dẫn của BPS 

Hướng dẫn nguồn lực cho các dịch vụ của Hạt Suffolk 

 

Nếu được yêu cầu cung cấp bản cứng của tài liệu này, vui lòng cung cấp các Thông tư sau của Tổng giám thị:

 

1. Thông tư SPE-15 của Tổng giám thị 

2. Thông tư TRN-2 của Tổng giám thị 

3. Thông tư SUPT-18 của Tổng giám thị 

4. Thông tư FSE-06 của Tổng giám thị 

5. Thông tư SUP-5 của Tổng giám thị 

6. Thông tư EQT - 1 thông qua EQT-6 của Tổng giám thị 

7. Thông tư HWD-06 của Tổng giám thị 

8. Thông tư SUP- 9 của Tổng giám thị 

9. Thông tư LGL-07 của Tổng giám thị 

10. Thông tư SSS-18 của Tổng giám thị  

11. Thông tư SAF- 1 và SAF-3 của Tổng giám thị 

12. Chính sách MỚI về việc chuẩn bị và chia sẻ báo cáo sự việc và thông tin học sinh khác 

13. Thông tin liên hệ của Succeed Boston - Một trang 

14. Sử dụng chất kích thích MỚI  

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/device
https://www.mass.gov/info-details/mass-general-laws-c270-ss-29
https://www.bostonpublicschools.org/familyguide
https://fenwayhealth.org/wp-content/uploads/SCDAOCOVID-19FINAL.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWEx6YloyWk1zTlE
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYXp2eHBHOFZTT2M
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zWjFQRmMtMENkSlE
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zYUxWR0pOVjJwYXM
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zNnpLNnN5aWVtUGc
https://drive.google.com/drive/folders/0B3uV5Tndvx1zUUhPNC0tNmxycGs
https://drive.google.com/drive/folders/1s2IfAUDOhXwKIPoIUKVKVsv_7JOkPAGU

