
 

 
Chia sẻ Báo cáo Sự cố của Học sinh và các Thông tin khác 

của Học sinh với Sở Cảnh sát Boston 
 

TÓM TẮT CHÍNH SÁCH 
 
Chính sách về việc Chuẩn bị và Chia sẻ Báo cáo Sự cố của Học sinh và các Thông tin 
khác của Học sinh với Sở Cảnh sát Boston mô tả cách thông tin của học sinh được báo 
cáo và chia sẻ giữa các nhân viên của Dịch vụ An toàn BPS (trước đây gọi là Cảnh sát 
Trường học Boston) và Sở Cảnh sát Boston (BPD). Chính sách này mô tả các loại Hoạt 
động của Học sinh mà nhân viên Dịch vụ An toàn có thể báo cáo trong Báo cáo của 
Cảnh sát Boston hoặc báo cáo của Dịch vụ An toàn BPS, thông tin có thể được đưa 
vào báo cáo đó, cách báo cáo và các thông tin khác có thể được chia sẻ giữa BPS và 
BPD, cách các gia đình sẽ được thông báo khi báo cáo được viết, cũng như các yêu 
cầu khác dành cho nhân viên BPS đối với công tác báo cáo và đào tạo. Có thể tìm thấy 
đường dẫn đến toàn bộ chính sách tại đây.  

 
Dưới đây là một số câu hỏi và câu trả lời nêu bật các phần trọng tâm của chính sách: 

 
 
Nhân viên Dịch vụ An toàn của Hệ thống Trường Công lập Boston viết những loại 
báo cáo sự cố nào? 

 
● Nhân viên Dịch vụ An toàn (cũng là Cảnh sát Boston được cấp phép đặc biệt) 

được quyền viết hai loại báo cáo sự cố: (1) Báo cáo của Cảnh sát Boston; và (2) 
báo cáo của Dịch vụ An toàn BPS. 

 
Những loại hoạt động của học sinh nào có thể được báo cáo trong báo cáo sự 
cố? 

 
● “Hoạt động của Học sinh” là hoạt động liên quan đến một hoặc nhiều học sinh 

BPS diễn ra trong khuôn viên BPS, trên xe buýt BPS, tại hoặc gần trạm xe buýt 
trường học, trong khi học sinh BPS đang trên đường đến và đi từ trường, và 
trong khi học sinh BPS đang tham gia vào bất kỳ hoạt động được trường tài trợ 
nào, dù là trong hay ngoài phạm vi sân trường. 

● Nhân viên Dịch vụ An toàn chỉ có thể ghi lại các Hoạt động của Học sinh sau đây 
bằng cách soạn và nộp Báo cáo của Cảnh sát Boston: 

 
(a) Tất cả tội trọng hình; 
(b) Các tội không phải tội trọng hình như tấn công và bạo lực, bắt nạt, những tội 



 

liên quan đến hành vi rình rập hoặc quấy rối tình dục, và những lời đe dọa có thể 
khiến đối tượng bị đe dọa sợ rằng người nói có ý định và khả năng thực hiện ý 
định; 
(c) Sở hữu và sở hữu với ý đồ phân phối các chất bị kiểm soát như được định 
nghĩa trong GL c. 94C (ngoại trừ việc sở hữu cần sa từ 2 ounce trở xuống, theo 
GL c. 94C, §§ 32L và 32M); 
(d) Sở hữu vũ khí nguy hiểm hoặc vũ khí điện; 
(e) Các tội không phải tội trọng hình khác mà nạn nhân hoặc cha mẹ / người 
giám hộ của nạn nhân yêu cầu báo cáo. 

 
● Các loại hoạt động rất hạn chế có thể được ghi lại trong báo cáo của Dịch vụ An 

toàn BPS. Hoạt động liên quan đến học sinh được giới hạn trong các trường hợp 
khẩn cấp y tế và mất tích. Hoạt động không phải của học sinh cũng có thể được 
ghi lại trong báo cáo của Dịch vụ An toàn BPS, chẳng hạn như vẽ bậy, người 
ngoài tự ý xâm phạm khuôn viên trường hoặc tài sản của trường. 

 
● Nếu Hoạt động của Học sinh không được liệt kê ở trên, nó có thể không được 

phép ghi trong báo cáo sự cố. Quản lý nhà trường sẽ ghi vào Hệ thống Thông tin 
Học sinh BPS (“SIS”) nếu vụ việc được xác định là vi phạm Quy tắc Ứng xử 
BPS. 

 
Những loại thông tin về học sinh nào không được liệt kê trong Báo cáo của Cảnh 
sát Boston hoặc báo cáo của Dịch vụ An toàn BPS? 

 
Một số thông tin nhất định về học sinh không thể đưa vào báo cáo sự cố, bao gồm: 

(a) Tình trạng di trú 

(b) Quyền công dân 

(c) Vùng lân cận nơi cư trú 

(d) Tôn giáo 

(e) Nguồn gốc quốc gia 

(f) Dân tộc 

(g) Ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ nói của học sinh 

(h) Nghi ngờ hoặc cáo buộc có liên quan, liên kết, giao du hoặc là thành viên 

băng đảng 

(i) Việc tham gia các hoạt động của trường, các hoạt động ngoại khóa bên ngoài 

trường, các đội thể thao, câu lạc bộ hoặc tổ chức của trường 

(j) Bằng cấp, danh hiệu hoặc giải thưởng 



 

(k) Kế hoạch sau trung học 
 

Thông tin cấp danh bạ về học sinh (tên, tuổi, lớp và ngày ghi danh vào BPS) và thông 
tin dựa trên hiểu biết hoặc quan sát cá nhân có thể được đưa vào báo cáo sự cố. 

 
Điều gì xảy ra trước và sau khi báo cáo sự cố được viết? 

 
Trước khi soạn Báo cáo của Cảnh sát Boston, nhân viên Dịch vụ An toàn phải thông 
báo cho quản trị viên của trường. Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo về 
Báo cáo của Cảnh sát Boston hoặc báo cáo của Dịch vụ An toàn BPS liên quan đến 
học sinh, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ liên lạc với các học sinh bị ảnh hưởng và gia 
đình của các em để trao đổi về vụ việc dẫn đến báo cáo. Các gia đình sẽ được thông 
báo rằng họ có thể yêu cầu một bản sao báo cáo của Dịch vụ An toàn BPS từ nhà 
trường bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh hoặc gia đình, hoặc một bản sao Báo cáo 
của Cảnh sát Boston từ trụ sở BPD. Xem danh sách nguồn lực pháp lý địa phương có 
sẵn cho các gia đình tại đây. 

 
Dịch vụ An toàn BPS có thể chia sẻ báo cáo với người khác không? 

 
Khi nhân viên của Dịch vụ An toàn soạn và nộp một bản Báo cáo của Cảnh sát Boston, 
báo cáo đó là tài sản của BPD. Ngoại trừ Trưởng và Phó trưởng, nhân viên của Dịch vụ 
An toàn không được chia sẻ các báo cáo khác bên ngoài BPS. Chỉ Trưởng hoặc Phó 
trưởng Dịch vụ An toàn mới có thể chia sẻ các báo cáo đó với người khác. 

 
Dịch vụ An toàn BPS có thể chia sẻ thông tin về học sinh không có trong báo cáo 
sự cố không? 

 
Với chính sách này, nhân viên của Dịch vụ An toàn chỉ có thể chia sẻ thông tin thu được 
từ hồ sơ giáo dục (như thông tin từ SIS) đúng theo các ngoại lệ nhất định đối quy định 
bởi FERPA hoặc luật tiểu bang (chẳng hạn như cung cấp Thông tin Danh bạ, trả lời trát 
hầu tòa hoặc lệnh của tòa án, hoặc trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe hoặc an 
toàn). Vì luật hồ sơ học sinh chỉ áp dụng cho hồ sơ, nhân viên của Dịch vụ An toàn có 
thể chia sẻ thông tin về học sinh dựa trên hiểu biết hoặc quan sát cá nhân của họ, 
nhưng chỉ khi thông tin đó không phải bắt nguồn từ hồ sơ giáo dục và có liên quan trực 
tiếp đến tình huống cụ thể mà từ đó thông tin được yêu cầu. 


