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Bằng văn bản này chúng tôi xác nhận đã đọc và xem xét chính sách kỷ luật Interim Virtual
trường học quận Jefferson. Chúng tôi cũng xác nhận rằng chúng tôi có quyền truy cập
vào các thủ tục và chính sách dành cho phụ huynh và học sinh.
Chúng tôi đồng ý rằng
sẽ chịu
trách nhiệm về những quy tắc và điều liệu này. Những chính sách và điều luật có thể
thay đổi sau khi tài liệu này được in ra.

Học sinh ký tên

Ngày

Phụ huynh/Giám hộ ký tên

Ngày

Chính sách kỷ luật tạm thời của Virtual
Discipline Policy

Trong đại dịch COVID-19, Ty học chánh trường công lập quận Jefferson Parish School System đã được các gia đình có cơ hội lựa chọn từ ba mô hình
giảng dạy khác nhau. Các gia đình có thể chọn để cho trẻ tham dự vào tất cả các lớp học trực tiếp với giáo viên trong khuôn viên trường (lớp K-8). Học
sinh ghi danh vào mô hình hybrid tham gia các lớp học trực tiếp và ảo (Lớp 9-12). Các gia đình cũng có thể chọn cho trẻ tham dự tất cả các lớp học
virtual (tất cả các lớp). Học sinh có thể được yêu cầu để tham dự trường họ, ngoại trừ trường đóng do để khắc nghiệt thời tiết hoặc các tình huống khẩn
cấp khác. Hội đồng trường học quận Jefferson đã chấp thuận Interim Virtual Discipline để thông qua những lớp học Virtual này và để cung cấp những
thông tin về hành vi không phù hợp và kết quả học trong lớp học Virtual.
Hạnh kiểm của học sinh được điều chỉnh, mọi lúc, và bất kể với hình thức giảng dạy nào, bởi La. R.S. 17: 416 và Quy tắc Ứng xử của Học sinh, như được quy
định trong Thủ tục và Chính sách dành cho Phụ huynh và Học sinh. Hành vi không được chấp nhận trong lớp học physical, trong hầu hết các trường hợp,
cũng không được chấp nhận trong lớp học Virtual. Trong khi học sinh và phụ huynh mong muốn có sự riêng tư trong nhà của họ, các hành vi xảy ra trước
máy quay và trước mắt các bạn học chung và với giáo viên trong lớp học Virtual, chính sách và luật lệ của học khu sẽ được áp dụng.
Tuy nhiên, bối cảnh mà hành vi của học sinh xảy ra là rất quan trọng và sẽ được ban quản lý nhà trường và học khu xem xét để xác định xem có vi phạm
Quy tắc Ứng xử hay không, mức độ nghiêm trọng của vi phạm và hình phạt thích hợp, nếu có, trong các hoàn cảnh.
Quyền riêng tư và lớp học Virtual
Dĩ nhiên học sinh và phụ huynh có quyền riêng tư của mình diễn ra trong nhà của mình nhưng phải ngoài tầm nhìn của giáo viên và bạn bè trong lớp học
Virtual. Để đảm bảo rằng học sinh và giáo viên có thể làm việc và học tập trong một môi trường học Virtual an toàn và có trật tự, học sinh bắt buộc phải có
một không gian “lớp học” yên tĩnh, đủ ánh sáng – thoải mái, trong chừng mực có thể, từ đồ chơi, hình ảnh, tài sản cá nhân hoặc các vật dụng khác có thể làm
mất tập trung vào việc giảng dạy và học tập.
Học sinh nên được cảnh báo rằng lớp học ảo là để giảng dạy và tương tác với bạn bè và giáo viên vì mục đích giáo dục. Học sinh không được cầm hoặc trưng
bày các vật dụng cá nhân, đồ chơi hoặc hình ảnh, hoặc có những hành vi không liên quan đến bài học đang diễn ra. Những học sinh có hành vi trong lớp học
ảo vi phạm Quy tắc Ứng xử của Học sinh như được nêu trong Chính sách và Thủ tục dành cho Học sinh và Phụ huynh và Chính sách Kỷ luật Tạm thời Ảo này
có thể bị kỷ luật theo Bộ Quy tắc Ứng xử của Học sinh và Chính sách này .
Các quan chức trường học và / hoặc khu học chánh có thể được yêu cầu, với tư cách là các nhân viên báo cáo bắt buộc, phải thông báo cho cơ quan thực thi
pháp luật địa phương và / hoặc Bộ Dịch vụ Gia đình và Trẻ em nếu họ quan sát thấy hành vi, hình ảnh hoặc đồ vật gây lo ngại chính đáng cho sự an toàn và
hạnh phúc của học sinh trong lớp học Virtual. Điều này có thể bao gồm việc học sinh sử dụng vũ khí trong lớp học ảo, ngay cả khi sau đó người ta biết rằng
vũ khí đó là đồ chơi hoặc bản fax, vì không phải lúc nào cũng có thể xác định từ xa xem vũ khí đó có thật hay không.
Hướng dẫn trong lớp học virtual
Học sinh chịu trách nhiệm về tất cả nội dung được đăng qua tài khoản trực tuyến của mình. Học sinh bị cấm chia sẻ tên người dùng hoặc mật khẩu tài khoản
trực tuyến của họ hoặc sử dụng tên người dùng hoặc mật khẩu của học sinh khác. Học sinh được yêu cầu bật camera máy tính khi các lớp học ảo đang trong
phiên học.
Sau đây là danh sách không loại trừ các hành vi bị cấm trong lớp học ảo và có thể dẫn đến hành động kỷ luật theo Quy tắc Ứng xử của Học sinh như được
nêu trong Chính sách và Thủ tục dành cho Học sinh và Phụ huynh và Chính sách này:
• Tương phản sự nhận thức hoặc phân biệt đối xử kỳ thị dưới
bất kỳ hình thức nào liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, giới
tính, trí thông minh, tuổi tác, định hướng, khuyết tật hoặc tình
trạng kinh tế xã hội
• Bắt nạt/Đe dọa trực tuyến
• Sử dụng ngôn ngữ tục tĩu, hạ thấp hoặc tục tĩu (bằng
văn bản, lời nói, hình ảnh, hình vẽ, âm thanh, video)
• Trưng bày nội dung khiêu dâm, ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh
khỏa thân
• Có hành vi dâm ô hoặc tình dục
• Xử lý hoặc trưng bày vũ khí, bao gồm vũ khí đồ
chơi hoặc vũ khí được chụp hình *

• Bất kỳ hoạt động phạm pháp hoặc bất hợp pháp nào
khác khuyến khích việc sử dụng, sở hữu, sản xuất hoặc
phân phối thuốc lá, ma túy hoặc rượu trái phép*
• Đăng quảng bá, phân phối, tải lên hoặc tải xuống
bất hợp pháp tác phẩm có bản quyền dưới bất kỳ
hình thức nào
• Chia sẻ bài tập, câu hỏi / câu trả lời hoặc bất kỳ hành
động nào khác vi phạm bất kỳ quy tắc nào liên quan
đến tính trung thực trong học tập
• Đăng quảng bá thông tin nhận dạng cá nhân ở bất kỳ
định dạng nào khác ngoài thông qua tin nhắn riêng tư

Hậu quả của Hành vi Trực tuyến Không phù hợp
Phụ huynh và học sinh phải biết rằng hành vi không được chấp nhận và gây rối trong môi trường lớp học thông thường, điển hình là không được chấp nhận
trong lớp học Virtual. Tuy nhiên, Hội đồng Nhà trường công nhận rằng học tập Virtual là một trải nghiệm mới cho học sinh và gia đình, cũng như bối cảnh
mà hạnh kiểm của học sinh xảy ra phải được xem xét để xác định hình phạt thích hợp, nếu có, áp dụng cho các vi phạm theo Bộ luật Học sinh Tiến hành trong
lớp học Virtual.
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Hành vi của học sinh xảy ra trong lớp học Virtual sẽ phải chịu kỷ luật dần dần, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi được đề cập, sẽ bao gồm cảnh
cáo bằng lời nói ban đầu và tham vấn trao đổi với phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh, trước khi có bất kỳ hình thức kỷ luật chính thức nào. Mức độ
nghiêm trọng của hành vi được đề cập sẽ được quyết định bởi các quản trị viên và hình thức của hình phạt cuối cùng sẽ được áp dụng. Ví dụ, một học sinh có
thể bị phạt nặng, ngay cả khi vi phạm lần đầu, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi đã xảy ra.
Một số yếu tố mà ban quản trị viên phải xem xét trước khi xác định áp dụng hình phạt, nếu có, đối với hành vi xảy ra trong lớp học Virtual sẽ bao gồm:
• Tuổi học sinh
• Liệu hạnh kiểm có làm gián đoạn việc học trong lớp học Virtual hay không
• Cho dù hành vi đó là bạo lực hoặc đe dọa, dưới bất kỳ hình thức nào
• Hành vi đó có vi phạm pháp luật hay không

• Liệu hành vi đó có ảnh hưởng đến quyền của giáo viên và học sinh khi
làm việc và học tập trong một môi trường an toàn và trật tự không,
không có hình ảnh, ngôn ngữ hoặc hành vi không phù hợp hay không
• Liệu học sinh có nhận được cảnh cáo hoặc kỷ luật
trước vì hành vi tương tự hay không

* Hành vi trong lớp học VIRTUAL liên quan đến việc trưng bày hoặc xử lý vũ khí hoặc ma túy, hoặc các hành vi khác gây ra lo ngại chính đáng về sự an toàn
và phúc lợi của học sinh, phải được báo cáo ngay lập tức cho Ban Quản trị Nhà trường, Giám đốc An toàn hoặc Giám đốc Điều hành của Đặc biệt Các
chương trình để đánh giá xem vấn đề có phải được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương và / hoặc Bộ Dịch vụ Gia đình và Trẻ em hay không.
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Luật Lệ về cách cư xử
SWPBIS được sử dụng để nâng cao không khí trường học tích cực thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh và hiệu quả. Thông qua phương pháp các thực
hành phục hồi có thể được đưa vào hoạt động để xây dựng cộng đồng trường học dựa trên sự hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, tin tưởng và tôn trọng.
Mục đích của Ty học chánh quận Jefferson là tất cả học sinh sẽ không bị ảnh hưởng đến ma túy, cần sa, bạo hành mà sẽ được hướng dẫn trong sự học
hỏi, phát triển khả năng cần thiết cho đời sống cá nhân và tập thể.
Những lãnh vực chính cần thiết của giáo dục là truyền thông, tính toán, suy luận, trách nhiệm, nghệ thuật, nhân loại và ham học hỏi.
Để cung cấp một bầu không khí có lợi cho việc học, điều cần thiết là học sinh phải tự tin vào khả năng và tài năng của chính mình, học cách kiểm soát và kỷ
luật những mong muốn, hành động và thói quen của bản thân, nhận thức được tiềm năng, tính cách và khả năng của chính mình, học cách dựa vào những
phán đoán và năng lực của bản thân mà hình thành những nhận thức chính xác về bản thân và người khác.
Những cách cư xử này để giúp học sinh đạt được mục đích sau:
1.

Mỗi học sinh sẽ cố gắng kiểm soát và kềm chế mong muốn, hành động
và thói quen để phát triển khả năng trong lãnh vực đời sống cần cho
giáo dục.

2. Mỗi học sinh nhận thức cách đối xử ở trường và ảnh hưởng đến quyết

định trong trường, lớp, xe buýt và những sinh hoạt trong trường.
3. Mỗi học sinh phải chú ý và chịu trách nhiệm về hạnh kiểm mình trong

lớp học, trong khuôn viên trường học và những sinh hoạt của trường.
4. Mỗi học sinh phải chú ý đi học, đến trường học và đến lớp đúng giờ
5. Mỗi học sinh phải ngồi ở nơi được chỉ định trong suốt giờ học, ngoại

trừ khi được phép ra khỏi chỗ của mình.
6. Mỗi học sinh phải ngoan ngoãn trong các sinh hoạt của lớp học, không

khuấy nhiễu để việc học được tốt cho mình và cho các bạn học.
7. Mỗi học sinh phải cư xử tốt trong lớp học, để không trở ngại việc học

của bạn học.
8. Mỗi học sinh phải lịch sự với những học sinh khác và với tất cả nhân

viên trong trường học.
9. Mỗi học sinh phải lễ phép khi nói chuyện với bạn và nhân viên trường.

Không được dùng lời nói thô tục hay đe dọa người khác. Khi nói chuyện
với nhân viên trường học sinh phải dùng danh từ kính trọng như là “Dạ
Thưa Ông (Bà) hay “không, Thưa Ông (Bà).
10. Mỗi học sinh không được làm mất giá trị, chế nhạo, bắt chước, chế riễu,

hoặc bằng những lời nói hay hành động với học sinh khác hay nhân viên
trường học về phái tính, tuổi tác, hình dáng, chủng tộc, tôn giáo hoặc nhân
chủng.
11. Mỗi học sinh phải tuân theo tất cả nội qui và luật lệ của trường học..
12. Trong sự kiểm soát của nhà trường học sinh phải nói tên tuổi của mình

khi nhân viên của trường yêu cầu.
13. Mỗi học sinh phải tuân theo luật lệ giao thông và an toàn của trường

học, xe buýt (lúc lên và xuống xe ở trạm) và những sinh hoạt của trường.
14. Mỗi học sinh phải giải quyết những vấn đề, khác biệt về ý kiến, bất đồng

với nhân viên trường học hoặc học sinh khác với mức độ nhẹ nhàng
không bạo động. Học sinh phải kềm chế và không được xúi dục hay
tham gia vào đánh nhau, hăm dọa và tìm cách giúp khi có dịp để hòa
giải ổn thỏa. Việc này bao gồm giải quyết sự bất đồng, hòa giải, và gặp
cố vấn trường.
15. Mỗi học sinh không được làm hay cư xử tạo thương tích nguy hiểm hoặc

hăm dọa để làm tổn hại đến học sinh khác hay nhân viên trường.
16. Mỗi học sinh không được ném vật gì gây thương tích hoặc tổn hại cho học

17. Mỗi học sinh phải tôn trọng tài sản của người khác, của trường học, xe

buýt. Học sinh không được cắt, làm xấu đi hoặc làm thiệt hại đồ vật của
học sinh khác hoặc của trường.
18. Mỗi học sinh phải thành thật và không được tố cáo không đúng, vô căn

cứ với học sinh.
19. Mỗi học sinh không được dùng, cất giữ, xử dụng các máy móc điện tử

như máy fax, máy truyền tin, điện thoại lưu động, hệ thống thông báo
trong trường, dịch vụ nhắn tin vô tuyến, dịch vụ điện thoại di động, hệ
thống liên lạc nội bộ, hoặc hệ thống nhắn tin cơ điện, hoặc tiếng bíp
trong các tòa nhà trường học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt
đi học hoặc tại trường- sự kiện bị xử phạt. (Các trường hợp khẩn cấp là
ngoại lệ, xem trang 6)
20. Mỗi học sinh không được hút thuốc, nhai hoặc dùng bất cứ loại thuốt

hút nào hoặc mang, giữ, phân phối, bán hoặc cho mượn thuốc lá hoặc
những sản phẩm của thuốc lá, thuốc lá không khói, xì gà, thuốc lá, ông
điếu (pip) hoặc bất cứ vật gì có liên quan đến thuốt hút trong những lớp
học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt và trong những sinh hoạt
của trường.
21. Học sinh không được chịu ảnh hưởng của, sử dụng hoặc tiêu thụ, hoặc

mang, có, sở hữu, phân phối, bán, cho hoặc cho mượn bất kỳ đồ uống có
cồn nào, dưới bất kỳ hình thức nào, trong các tòa nhà trường học, trong
khuôn viên trường học, trên xe buýt đi học, hoặc tại các sự kiện do trường
học chấp.
22. Học sinh sẽ không bị ảnh hưởng bởi, sử dụng, có, sở hữu, phân phối,

bán, cho hoặc cho mượn dụng cụ ma túy, ma túy thay đổi tâm trạng, ma
túy bất hợp pháp, ma túy hoặc bất kỳ chất nguy hiểm nào được kiểm
soát bởi Cơ quan Thống nhất Kiểm soát Nguy hiểm Luật Chất, dưới bất
kỳ hình thức nào, hoặc bất kỳ chất nào trông giống hoặc được thiết kế
để đại diện cho một loại ma túy như vậy, trong các tòa nhà trường học,
trong khuôn viên trường học, trên xe buýt đi học hoặc tại các sự kiện do
trường học.
23. Học sinh không được mang, sở hữu, sử dụng hoặc chiếu tia laze hoặc

thiết bị laze, việc sử dụng bất cẩn có thể gây tổn hại hoặc thương tích,
đe dọa hoặc khiến người khác sợ hãi về tổn thương thân thể, trong các
tòa nhà của trường học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt của
trường, hoặc tại các sự kiện do trường học.
24. Học sinh không được có, mang, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng súng,

bom, dao, hoặc các dụng cụ khác có thể được sử dụng làm vũ khí, việc
sử dụng bất cẩn có thể gây tổn hại hoặc thương tích cho những người
khác trong trường học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt của
trường, hoặc tại các sự kiện do trường học.

sinh khác hay cho nhân viên trường.

3

BẤT KỲ VI PHẠM VỀ ĐIỀU KHOẢN QUY TẮC HẠNH KIỂM CÓ THỂ ĐƯA ĐẾN BỊ PHẠT VỀ KỶ LUẬT
Luật lệ và Nội Qui của mỗi trường
Chính sách của Ty Học Chánh Trường Công Lập Quận Jefferson mà giáo viên, hiệu trưởng và quản trị viên có thể sử dụng, tuân theo bất kỳ quy tắc
nào có thể được ban giám hiệu khu vực hoặc thành phố thông qua, các biện pháp kỷ luật và sửa chữa hợp lý để duy trì trật tự, miễn là được thông qua
và thay thế các quy định của Mục 416 Tiêu đề 17 của Quy chế sửa đổi của Louisiana năm 1950 liên quan đến việc kỷ luật học sinh, đình chỉ học và đuổi
học.
Tất cả những điều luật này được in ra và gởi đến học sinh, phụ huynh/giám hộ hợp pháp.
Đuổi học nhưng phải đến trường chịu phạt
Chương trình đình chỉ trong trường (ISS) lập ra để cung cấp các dịch vụ về học vấn, cố vấn cho học sinh cấp II & cấp III (lớp 6 -12) bị đuổi học mà
không vi phạm đến cần sa, ma túy, vũ khí, gây thương tích, và khiếm nhã. ISS cho phép học sinh được tư vấn trong thời gian còn dưới sự giám sát của
nhà trường. Chương trình này cho học sinh đến trường dưới sự kiểm soát của trường để gặp cố vấn trong những vấn đề liên quan đến hạnh kiểm và
trau dồi học lực được hoàn tất các bài học được chỉ định hay những kiến thức tổng quát. Sau khi hoàn tất tốt chương trình ISS, học sinh có thể trở lại
trường cũ và có đủ điều kiện để thi lại những bài vở bị thiếu trong thời gian qua. Sự vắng mặt trong lớp này theo luật của tiểu bang được tính là có
phép.
Học sinh đủ điều kiện cho ISS là những học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 được học trong các khuôn viên trường trung học cơ sở / trung học phổ thông bình
thường. Học sinh sẽ được chỉ định vào ISPS bởi hiệu trưởng / người được chỉ định.
Nguyên nhân bị đình chỉ/Trục xuất
Điều lệ của Ty học chánh quận Jefferson là hiệu trưởng/người có thẩm quyền có thể đuổi học tạm thời hoặc cấm đi xe buýt nếu vi phạm luật như sau:
1.

Phạm tội nếu cố ý không vâng lời;

2. Cố ý không tôn trọng thầy cô, hiệu trưởng, trưởng Ty học chánh, hội đồng hoặc nhân
viên của Ty học chánh quận Jefferson;
3. Buộc tội vô căn cứ đối với bất kỳ giáo viên, hiệu trưởng, giám đốc, thành viên hội đồng
trường, hoặc nhân viên của các Trường thuộc quận Jefferson;
4. Dùng ngôn ngữ thô tục, tầm bậy;
5. Phạm tội về các hành vi vô đạo đức hoặc xấu xa, hoặc hành vi hoặc thói quen
gây tổn hại cho các cộng sự của anh ta / cô ta;;
6. Rời lớp, chỗ qui định trong giờ học hoặc lúc cấm túc không có phép;
7. Xuống xe buýt (không phải trạm dừng) không có phép;
8. Thói quen đi trễ hay vắng mặt;
9. Vi phạm luật lệ của Ty Học Chánh;
10. Vi phạm luật lệ lưu thông và quy chế an toàn;
11. Từ chối, dưới sự kiểm soát của trường, không nói tên cho nhân viên của Ty Học
Chánh Quận Jefferson; hoặc nói tên giả và/hoặc không lên văn phòng khi được
gọi;
12. Gây rối cho trường học hoặc thường xuyên vi phạm quy luật;
13. Đăng quảng bá hoặc phản hồi các bài đăng trên một trang mạng xã hội và tạo
ra sự gián đoạn đáng kể và đáng kể trong khuôn viên trường học, bất kể thời
gian hoặc địa điểm trong khi đăng.
14. Làm gián đoạn và / hoặc can thiệp vào việc làm cản trở trật tự các công việc của
trường, các hoạt động của trường, hoặc quyền của các học sinh khác thông qua
việc phân phối bất kỳ hoặc tất cả các tài liệu, dán các khẩu hiệu và mặc quần áo
in dấu được cho là gây rối;
15. Tham gia vào một cuộc biểu tình trái phép trong các tòa nhà của Trường thuộc
quận Jefferson, trong khuôn viên của Trường quận Jefferson, trên bất kỳ xe buýt
nào của trường, kể cả những xe thuộc sở hữu, ký hợp đồng hoặc đồng sở hữu
của Trường học quận Jefferson, hoặc trong bất kỳ sự kiện nào do trường học;
16. Khởi xướng hoặc tham gia vào bất kỳ mối đe dọa nào làm gián đoạn hoạt động
của ngày học, bao gồm, nhưng không giới hạn, đe dọa đánh bom hoặc đe dọa
bằng những thiết bị nổ giả, đe dọa đốt phá nghiêm trọng hoặc o nghiêm trọng,
v.v. bằng cách sử dụng thư tín, điện thoại, điện báo , truyền miệng, hoặc các
phương tiện giao tiếp khác;
17. Cắt đứt, làm chệch hướng hoặc gây thương tích cho bất kỳ bộ phận nào của các
tòa nhà trường học, khuôn viên trường học, hoặc xe buýt đi học;

18. Viết bất kỳ ngôn ngữ tục tĩu hoặc tục tĩu nào hoặc vẽ những hình ảnh khiêu dâm trong
hoặc trên bất kỳ tài liệu nào của trường, trên các tòa nhà của trường, trong khuôn viên
trường học, hoặc trên xe buýt của trường;
19. Ném khí giới hoặc các vật thể khác có thể gây thương tích cho người khác khi ở trong
trường học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt của trường hoặc tại các sự
kiện của trường học;
20. Xúi dục hay tham gia đánh lộn trong khi đang ở dưới sự kiểm soát của trường;
21. Hành hạ hay chửi rủa thầy cô, bất cứ nhân viên nào của trường, tài xế xe buýt;
22. Sở hữu và / hoặc đốt cháy và / hoặc phóng pháo hoa trong các tòa nhà của trường
học, trong khuôn viên trường học, trên xe đưa đón học sinh hoặc tại các sự kiện
do trường học;
23. Tìm thấy mang hoặc sở hữu súng cầm tay, dao hoặc các dụng cụ khác có thể
được sử dụng như vũ khí, việc sử dụng không cẩn thận có thể gây tổn hại hoặc
thương tích, trong các tòa nhà của trường học, trong khuôn viên trường học, tại
các sự kiện bị phạt trường học hoặc trên xe buýt của trường học;
24. Dùng hoặc sở hữu thuốc lá, rượu, các loại thuốc thay đổi trạng thái, thuốc tạo
cảm giác lâng lâng, hoặc các loại hóa chất nguy hiểm dưới Luật Kiểm Soát Các
Chất Nguy Hiểm hoặc dùng bất cứ loại thuốc giống hoặc tượng trưng như ma
túy hoặc trong những lớp học, trong khuôn viên trường học, trên xe buýt và trong
những sinh hoạt của trường;
25. Sở hữu, phân phối, bán, cho hoặc cho vay và / hoặc bị phát hiện là có kiến thức
về và / hoặc cố ý phân phối hoặc sở hữu với mục đích phân phối bất kỳ chất ma
túy, ma túy, đồ uống có cồn, hóa chất thay đổi tâm trạng, dụng cụ ma túy, chất
nguy hiểm được kiểm soát khác được điều chỉnh bởi Luật về chất nguy hiểm được
kiểm soát thống nhất, hoặc bất kỳ chất nào được thiết kế để trông giống hoặc
được đại diện là một loại ma túy như vậy, trong các tòa nhà trường học, trong
khuôn viên trường học, tại các sự kiện được trường học xử phạt hoặc trên xe buýt
của trường học;,
26. Mang, sở hữu, sử dụng hoặc chiếu tia laser hoặc thiết bị laser, việc sử dụng bất
cẩn có thể gây tổn hại hoặc thương tích, đe dọa hoặc khiến người khác lo sợ về
tổn hại cơ thể, trong các tòa nhà trường học, trong khuôn viên trường học, tại
các sự kiện do trường học xử phạt , hoặc trên xe buýt của trường học;
27. Bị kết án hay bị bắt giam trong nhà giam thiếu nhi vì những tội phạm được thành
lập như tội của người lớn, coi như là mang hình tội;
28. Sở hữu hoặc sử dụng chùy / bình xịt hơi cay;
29. Tham gia đánh nhóm / băng nhóm (nhiều hơn 2 người);
30. Xúi giục hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức bắt nạt nào;
31. Vi phạm bất kỳ hành vi phạm tội nghiêm trọng nào khác;
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Thông tin về Cha mẹ / Người giám hộ hợp pháp về việc Đình chỉ hoặc Trục xuất
Trong trường hợp phụ huynh / người giám hộ hợp pháp tìm kiếm thông tin về học sinh có thể đã gây thương tích hoặc thiệt hại cho con họ, hiệu trưởng
/ người được chỉ định sẽ tuân theo các chính sách nêu rõ việc tiết lộ thông tin như được cung cấp trong Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Gia đình
năm 1974.
Nếu cha mẹ / người giám hộ hợp pháp không hài lòng với thông tin được cung cấp, cha mẹ / người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ bị thương có thể yêu
cầu giải quyết bằng hành động pháp lý theo luật dân sự.
Chính sách đình chỉ / Trục xuất gia hạn
Chính sách của Trường học quận Jefferson là học sinh có thể bị đình chỉ học lần thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba:
1. Cho đến khi phụ huynh / người giám hộ đưa học sinh trở lại trường (Ở
cấp trung học cơ sở / trung học phổ thông, sau lần đình chỉ thứ hai và
thứ ba, quản trị viên sẽ lên lịch gặp gỡ học sinh với một cố vấn.) LƯU
Ý: Không áp dụng cho giáo dục đặc biệt

không quá chín (9) ngày học sau khi thông báo cho Ủy ban điều trần
được chỉ định của trường (Hội nghị phụ huynh / người giám hộ hợp
pháp sẽ được tiến hành trong vòng ba (3) ngày học kể từ ngày tạm
ngừng.)

2. Trong thời gian không quá ba (3) ngày học (Hội nghị phụ huynh / người giám
hộ hợp pháp sẽ diễn ra sau đó.)

4. Trong thời gian còn lại của năm học, tùy theo mức độ vi phạm (Hội nghị
phụ huynh / người giám hộ hợp pháp sẽ tuân theo.)

3. Trong một khoảng thời gian được xác định bởi hiệu trưởng / người được
chỉ định
Chính sách của Trường học quận Jefferson rằng một học sinh sẽ được hiệu trưởng đề nghị đình chỉ trong phần còn lại của năm học vào lần đình chỉ
thứ tư. Ngoài ra, các chương trình giáo dục sẽ chỉ được cung cấp trong những trường hợp luật pháp yêu cầu.
Chính sách của Trường học quận Jefferson là một học sinh có thể bị đuổi học trong một khoảng thời gian kéo dài sau năm học hiện tại theo đề nghị của
hiệu trưởng và sự đồng tình của Giám Đốc Điều Hành Các Chương Trình Đặc Biệt đối với những vi phạm nghiêm trọng được liệt kê dưới đây:
1.

Việc sở hữu hoặc sử dụng bất kỳ nông cụ nào có thể được sử dụng như một vũ
khí hoặc có thể gây tổn hại về thể chất cho một cá nhân.

2. Bất kỳ hành động ác ý nào dẫn đến tổn hại nghiêm trọng về thể chất cho một cá
nhân.

3. Phân phối, sản xuất, có ý định phân phối đồ uống có cồn, các chất nguy hiểm
được kiểm soát dưới bất kỳ hình thức nào, hóa chất thay đổi tâm trạng, hoặc bất
kỳ chất nào được thiết kế để trông giống hoặc được trình bày giống như một loại
ma túy như vậy trong các tòa nhà trường học, trong khuôn viên trường học, trên
xe buýt đi học, hoặc tại các sự kiện bị xử phạt ở trường.

Chính Sách đình chỉ/đình chỉ gia hạn đối với vũ khí/chất gây mghiện
Bất kỳ học sinh nào bị kết tội sở hữu vũ khí / súng nguy hiểm hoặc sở hữu / phân phối / sản xuất / có ý định phân phối đồ uống có cồn, các chất nguy
hiểm được kiểm soát dưới bất kỳ hình thức nào, hóa chất thay đổi tâm trạng hoặc bất kỳ chất nào được thiết kế để trông giống hoặc đại diện cho một
loại thuốc như vậy trong các tòa nhà trường học, trên xe đưa đón học sinh, trong khuôn viên trường học, hoặc tại các sự kiện do trường học xử phạt sẽ
dễ bị các hậu quả kỷ luật do học khu phê duyệt như hình thức kỷ luật. Một chất trông giống nhau được định nghĩa là bất kỳ hóa chất nào xuất hiện hoặc
giống với bất kỳ hóa chất bị cấm nào mà học sinh sở hữu chúng được xem là chất bị cấm. Hậu quả theo sau:
1.

Nếu từ mười sáu (16) tuổi trở lên, bị trục xuất khỏi hệ thống trường quận
Jefferson trong khoảng thời gian tối đa cho phép theo luật tiểu bang và liên bang
trong thời gian tối thiểu là bốn (4) học kỳ hoàn thành về ma túy;

2. Nếu dưới mười sáu (16) tuổi và là học sinh trung học cơ sở / trung học phổ thông
sẽ bị trục xuất khỏi Trường học quận Jefferson trong thời gian tối thiểu là hai
(2) hoàn thành các học kỳ;

3. Cho vũ khí, lớp 6-12, bị đuổi học HAI (2) hoàn thành học kỳ;
4. Bất cứ trường hợp nào liên quan đến học sinh tiểu học, học sinh sẽ được chuyển
qua Ty Học Chánh Quận Jefferson qua sự đề nghị hình phạt của trưởng Ty học
chánh;

Tất cả các cá nhân bị ảnh hưởng bởi nghị quyết này sẽ nhận được tất cả các quyền theo thủ tục hợp pháp được quy định theo luật. Các chương trình
giáo dục thay thế sẽ chỉ được cung cấp trong những trường hợp luật pháp yêu cầu.
Không học sinh nào bị trục xuất trong các trường hợp 1, 2, 3 được trở lại trường mà không có sự chấp thuận của Hội đồng trường học quận Jefferson.
Mang, sở hữu hoặc sử dụng bất hợp pháp vũ khí hoặc vũ khí nguy hiểm trong ranh giới của tài sản trường học hoặc trên xe buýt của trường học là một
tội phạm theo luật của Bang Louisiana. Một người bị kết tội sở hữu hoặc sử dụng trái phép vũ khí nguy hiểm và / hoặc mang theo súng, khi phạm tội
như vậy trên xe buýt của trường hoặc trong phạm vi tài sản của trường, có thể bị phạt hình sự, bao gồm phạt tiền và / hoặc bị bỏ tù có hoặc không có
lao động khổ sai theo quy định của LSA 14: 95.2, L.S.A. 14:95 và luật hiện hành khác.
Sở hữu súng đạn mã tấu/sung gây tê liệt và/hay sung giả
Nếu bất kỳ học sinh nào bị xem là phạm tội, những điều sau đây sẽ xảy ra:
1.

Học sinh từ lớp bảy (7) đến lớp mười hai (12) sẽ bị trục xuất ra khỏi hệ thống
của trường học.

2. Học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp sáu (6) có thể bị trục xuất ra khỏi hệ thống
trường học ngoại trừ có những sửa đổi hoặc hình phạt nào khác được đề nghị bởi
Ty học chánh hoặc người có thẩm quyền.
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Đình chỉ phải làm bài tập phù trội
Các học sinh bị đuổi khỏi lớp học vì hành vi gây rối, nguy hiểm, hay cư xử ngỗ nghịch hoặc bị đình chỉ trong 10 ngày hoặc ít hơn sẽ được giao bài tập
làm bài thiếu ở trường và sẽ nhận đầy đủ hoặc một phần số điểm trong phạm vi làm bài lại nếu bài làm đầy đủ và đúng giờ như được xác nhận bởi Hiệu
Trưởng hoặc người thừa hành, theo đề nghị của giáo viên.

Quy trình
Đình chỉ: Bất kỳ phụ huynh, giáo viên hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh bị đình chỉ sẽ có quyền kháng cáo lên Giám thị hoặc người được chỉ
định của mình, người sẽ tiến hành một phiên điều trần về sự việc. Nếu phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp không có mặt trong phiên điều trần sau
khi được thông báo chính xác, phiên điều trần có thể được tiến hành và kết quả của phiên điều trần sẽ được gửi đến phụ huynh hoặc người giám hộ hợp
pháp trong vòng ba (3) ngày học bằng thư xác nhận, yêu cầu nhận lại. Quyết định của Tổng Giám đốc về giá trị của vụ án, cũng như thời hạn đình chỉ,
sẽ là quyết định cuối cùng, bảo lưu cho Tổng Giám đốc quyền chuyển bất kỳ phần nào của thời gian đình chỉ.
Trục xuất: Học sinh bị đề nghị đuổi học sẽ có quyền đều trần và xem xét bởi Hội đồng Nhà trường theo Chính sách Hội đồng JDE.
Hành vi, vi phạm của học sinh vào cuối năm hoặc trong các tháng hè
a. Học sinh không tốt nghiệp

Bất kỳ học sinh nào phạm tội trong mười (10) ngày cuối cùng của năm
học dẫn đến khuyến nghị đình chỉ và / hoặc trục xuất sẽ bù trội việc đình
chỉ và hoặc trục xuất trong năm học tiếp theo.

b. Học sinh tốt nghiệp
1. Bất kỳ học sinh nào trong năm học tốt nghiệp phạm tội nghiêm trọng

liên quan đến trường học (nghĩa là, rượu / ma túy / hành vi không
đứng đắn / hành vi không phù hợp, vẽ bậy, thiệt hại / trộm cắp đối
với tài sản, hành vi phạm tội, v.v.) sau ngày cuối cùng đối với học
sinh trong năm học tốt nghiệp, có thể bị loại khỏi các hoạt động cuối
năm. Điều này đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn, tham gia vào
các bài tập tốt nghiệp.
2. Khi học sinh cuối cấp bị cấm tham gia các bài tập

tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp có thể được trao hoặc
gửi qua bưu điện cho học sinh vào cuối năm học.
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