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Bảo vệ học sinh và đảm bảo an ninh, an toàn cho các em trong các trường học là nhiệm vụ trọng 
tâm của khu học chánh để mang lại trải nghiệm học tập an toàn và thân thiện cho tất cả học sinh. 
Duy trì chính sách coi trọng an toàn của học sinh trong môi trường học đường là điểm mấu chốt 
trong trách nhiệm này. Chính sách này khẳng định cam kết của khu học chánh, phù hợp với Đạo 
luật Boston Trust, nhằm cung cấp môi trường học tập an toàn và thân thiện cho tất cả học sinh, 
bất kể tình trạng nhập cư, và ủy quyền cho Tổng giám thị ban hành Hướng dẫn nêu rõ quy trình 
cần tuân thủ trong trường hợp nhân viên thực thi pháp luật muốn tiếp cận một học sinh trong 
trường.   
 
Đảm bảo trường học là môi trường học tập an toàn và thân thiện cho tất cả học sinh 
 
Hệ thống Trường Công lập Boston tiếp tục cam kết mang lại môi trường an toàn, lành mạnh và 
thân thiện với học sinh để các em có thể chuyên tâm học tập.  Đa dạng và hòa nhập là những giá 
trị cốt lõi của khu học chánh chúng tôi cũng như của Thành phố.  Hệ thống Trường Công lập 
Boston duy trì quan điểm rằng tất cả trẻ em, dù xuất thân từ quốc gia nào hoặc tình trạng nhập cư 
ra sao, xứng đáng được tiếp cận với nền giáo dục công chất lượng cao, và rằng mỗi học sinh, gia 
đình và giáo viên đều cần được cảm thấy an toàn và được bảo vệ trong môi trường học tập. Đây 
là những yếu tố trung tâm để mang lại cho học sinh trải nghiệm học tập tuyệt vời.    
 
Đảm bảo môi trường học tập an toàn và thân thiện cho học sinh và gia đình nhập cư    
 
BPS không và sẽ không  yêu cầu bất kỳ học sinh hay phụ huynh nào cung cấp thông tin liên quan 
đến tình trạng nhập cư hoặc quyền công dân, bao gồm cư trú dài hạn cho mục đích tuyển sinh.  
Khu học chánh sẽ tiếp tục cung cấp giáo dục  bắt buộc  và nguồn lực bổ sung, nếu cần thiết, cho 
các nhóm ứng phó với tình trạng khẩn cấp và khủng hoảng hiện tại để giúp đảm bảo an toàn và 
sức khỏe cho toàn thể học sinh của chúng tôi, những người có thể bị ảnh hưởng bởi các hành 
động thực thi pháp luật về nhập cư.  BPS không và sẽ không thiết lập cơ chế để ghi lại hoặc 
lưu trữ thông tin về tình trạng nhập cư hoặc quyền công dân mà gia đình có thể vô tình 
cung cấp cho BPS. 
 
Tiếp cận tòa nhà và học sinh trong trường 
 
Trong một số trường hợp hiếm hoi và đặc biệt, ví dụ như liên quan đến vấn đề an ninh công cộng 
khẩn cấp hoặc khi có lệnh hợp lệ của tòa án (lệnh được ký bởi thẩm phán hoặc chánh án), trát đòi 
hầu tòa hoặc lệnh của tòa án, BPS có thể phải cho phép nhân viên thực thi pháp luật được cấp 
phép được quyền tiếp cận học sinh.  Khu học chánh sẽ áp dụng quy trình nội bộ trong trường hợp 
nhân viên thực thi pháp luật tới trường và yêu cầu tiếp cận với học sinh, trên cơ sở đó đánh giá 
tính hợp lệ của việc nhân viên đó có mặt tại trường cũng như tư vấn cho lãnh đạo nhà trường về 
cách ứng xử hợp pháp đối với yêu cầu được đưa ra, đồng thời hỗ trợ cho các học sinh và gia đình 
bị ảnh hưởng.  Trong quá trình xây dựng quy trình, BPS sẽ tuân thủ các nguyên tắc sau: 
 



● BPS không hợp tác hay hỗ trợ trong các hoạt động thực thi pháp luật về nhập cư, bao 
gồm tìm kiếm, bắt giữ hoặc giam giữ bất kỳ người nào chỉ vì tình trạng nhập cư của họ 
hoặc nghi ngờ vi phạm luật nhập cư dân sự liên bang. 

 
● BPS sẽ không cho phép các nhân viên thực thi pháp luật tiếp cận học sinh trong trường 

hợp không có lệnh hợp lệ, trừ khi được sự đồng ý rõ ràng của phụ huynh.  BPS sẽ xây 
dựng quy trình nhằm đảm bảo rằng Văn phòng chính của Khu học chánh sẽ xem xét và 
đưa ra hướng dẫn trong trường hợp nhân viên thực thi pháp luật tới trường mà không có 
lệnh hợp lệ.  

 
● BPS sẽ tuân thủ các lệnh hợp lệ có chữ ký của thẩm phán hoặc chánh án.  Đồng thời, BPS 

cũng sẽ xây dựng quy trình để Văn phòng chính của Khu học chánh xem xét và đưa ra 
hướng dẫn trong trường hợp nhân viên thực thi pháp luật tới trường với lệnh được ban 
hành hợp lệ.  Tuy nhiên, BPS sẽ không cho phép nhân viên thực thi pháp luật được tiếp 
cận học sinh nếu chỉ có lệnh hành chính không phải do tòa án ký.  

 
● Khi nhận được yêu cầu của trường để ứng phó với tình huống khẩn cấp, các nhân viên 

thực thi pháp luật có thể vào trường và tiếp cận học sinh để thực hiện chức năng hỗ trợ 
khẩn cấp. 

  
 
 

 


