Học Khu Alum Rock Union ESD
Nội Quy của Ban Hội Đồng Quản Trị
Không được kỳ thị hay quấy nhiễu

BP 5145.3(a)
Cho tất cả học sinh
Ban Hội Đồng Quản Trị đều mong muốn có một môi trường an toàn ở học đường, và tất cả học sinh đều có đủ
cơ hội như nhau, chẳng hạn như: trong vấn đề học tập, trong các chương trình trợ giúp ở trường, cũng như các
dịch vụ khác ở trường và các sinh hoạt ở trong trường. Ban Hội Đồng Quản Trị cấm bất cứ một trường nào
nằm trong học khu, hay trong các sinh hoạt ở trường, không được kỳ thị, không được quấy nhiễu, không được
hăm dọa, và không được bắt nạt với một học sinh nào đó dựa trên chủng tộc, màu da, tổ tông, dân tộc, sắc tộc,
một sắc dân nào đó, tuổi tác, tôn giáo, có chồng hay có vợ chưa, hay nói về cha mẹ của người đó, bị khuyết tật
hay kém thông minh, giới tính, đồng tính, hoặc với một người hay một nhóm với những điều kể trên.
Nội quy này sẽ được áp dụng cho tất cả các hành vi có liên quan đến sinh hoạt trong trường học hay xảy ra
trong giờ học ở trong trường của học khu, và hành vi đó xảy ra ở ngoài trường học hay xảy ra không có liên
quan đến trường hay sinh hoạt được trường tổ chức nhưng có thể có ảnh hưởng đến trường học hay gây một
không khí có nhiều hiềm khích.
(cf. 0410 – Không Được Kỳ Thị Trong Các Chương Trình và Các Sinh Hoạt của Học Khu)
(cf. 5131 – Hành Vi)
(cf. 5131.2 – Bắt nạt)
(cf. 5137 – Không Khí Học Đường Lành Mạnh)
(cf. 5145.9 – Những Hành Vi Tạo Nên Thù Ghét)
(cf. 5146 – Học Sinh Đã Lập Gia Đình/Học Sinh Mang Thai/Học Sinh Có Con Nhỏ)
(cf. 6164.6 – Được Xác Định và Giáo Dục Được Ghi Trong Đoạn 504)
Kỳ thị, gồm có như: quấy nhiễu, hăm dọa, hay bắt nạt, có thể được hành động bằng cách đánh đập, bằng cách
dùng lời nói, bằng cách dùng cử chỉ, hay viết thư được dựa trên những điều kể trên. Kỳ thị cũng gồm có: một
không khí hiềm khích mà các hành vi đó rất là nghiêm trọng, vẫn còn tiếp tục xảy ra, hay vẫn còn diễn ra làm
ảnh hưởng cho học sinh đó trong việc tham gia vào các chương trình ở trong trường hay các sinh hoạt ở trong
trường. Làm cho học sinh đó sợ hãi, sợ sệt, bị hiềm khích, hay một không khí học được không lành mạnh làm
ảnh hưởng đến việc học tập hay việc học hành của học sinh đó sau này.
Kỳ thị cũng gồm có: đối xử khác biệt với những học sinh được kể ở trên có liên quan đến các cơ hội để tham
gia vào các chương trình của nhà trường và các sinh hoạt của nhà trường hay để được trợ giúp về học vấn hay
được trợ giúp các dịch vụ.

BP 5145.3(b)
Ban Hội Đồng Quản Trị cũng cấm những ai có hành vi muốn trả thù với người khiếu nại hay với những ai báo
cáo về kỳ thị, những ai nộp đơn khiếu nại hay có tên trong đơn khiếu nại, hay được điều tra hay có tham gia vào
cuộc điều tra của cuộc khiếu nại hay báo cáo về kỳ thị. Những khiếu nại để trả đủa sẽ được điều tra và giải
quyết giống như những khiếu nại về kỳ thị.
Giám Đốc Học Khu hay người đại diện sẽ chỉ cách cho học sinh, phụ huynh hay người giám hộ, và nhân viên
nhà trường để biết cách thức khiếu nại có liên quan đến kỳ thị. Người đó phải huấn luyện và các thông tin và
cách thức khiếu nại trong phạm vi của nội quy và các cách thức khác để tăng thêm sự hiểu biết về các luật có
liên quan đến kỳ thị. Giám Đốc Học Khu hay người đại diện phải thường xuyên xem xét việc thực hiện các nội
quy và cách thức thực hiện về việc không được kỳ thị của học khu, và nếu cần thiết, phải có biện pháp để loại
bỏ bất cứ cản trở nào đối với học sinh hoặc cản trở nào mà không cho học sinh tham gia vào chương trình giáo
dục của học khu. Người đó sẽ báo cáo kết quả và đề nghị của mình lên Ban Hội Đồng Quản Trị cho mỗi lần
duyệt xét.
(cf. 1312.3 – Cách Thức Khiếu Nại Đồng Nhất)
(cf. 1330 – Dùng Các Phòng Ốc)
(cf. 4131 – Buổi Huấn Luyện Cho Nhân Viên)
(cf. 4231 – Buổi Huấn Luyện Cho Nhân Viên)
(cf. 4331 – Buổi Huấn Luyện Cho Nhân Viên)
(cf. 6145 – Sinh Hoạt Sau Giờ Học và Sinh Hoạt Ngoài Giờ Học)
(cf. 6145.2 – Tranh Tài Về Thể Thao)
(cf. 6164.2 – Các Dịch Vụ Hướng Dẫn / Các Dịch Vụ Cố Vấn)
Bất kể đơn khiếu nại có điền đúng hay không, thời gian xảy ra và / hoặc các đơn khác có điền đúng cách thức
không, tất cả các khiếu nại cáo buộc về kỳ thị, gồm có: quấy nhiễu, hăm dọa hoặc bắt nạt sẽ được điều tra và
thực hiện các biện pháp một cách nhanh chóng để ngăn chặn sự kỳ thị, và ngăn ngừa để việc đó không thể xảy
ra nữa, và giải quyết bất cứ ảnh hưởng nào vẫn còn ảnh hưởng đối với học sinh.
Những học sinh nào có hành vi kỳ thị, gồm có: quấy nhiễu, hăm dọa, trả đũa, hay bắt nạt là những hành vi, vi
phạm pháp luật, vi phạm nội quy của Ban Hội Đồng Quản Trị hay nội quy hành chính phải nhận hậu quả thích
đáng hay phải kỷ luật một cách thích hợp, có thể gồm có đuổi học tạm thời hay đuổi học hẳn khi hành vi đó
nghiêm trọng hay được lan truyền rộng rãi như được định nghĩa trong Luật Giáo Dục 48900.4. Bất cứ nhân
viên nào cho phép hoặc có hành vi kỳ thị, gồm có: quấy nhiễu, hăm dọa, trả đũa, hay bắt nạt đều phải bị kỷ
luật, kể cả phải bị sa thải.
(cf. 4118 – Biện Pháp Về Cách Đuổi Học Tạm Thời / Biện Pháp Cho Kỷ Luật)
(cf. 4119.21/4219.21/4319.21 – Tiêu Chuẩn Trong Ngành)
(cf. 4218 – Biện Pháp Đuổi Học Hẳn / Biện Pháp Đuổi Học Tạm Thời / Biện Pháp Cho Kỷ Luật)
(cf. 5144 – Kỷ Luật)
(cf. 5144.1 – Cách Thức Đuổi Học Tạm Thời / Cách Thức Đuổi Học Hẳn)
(cf. 5144.2 – Cách Thức Đuổi Học Tạm Thời / Cách Thức Đuổi Học Hẳn (Cho Các Học Sinh Khuyết Tật))
(cf. 5145.2 – Tự Do Ngôn Luận / Tự Do Phát Biểu Ý Kiến)

BP 5145.3(c)
Giữ Gìn Hồ Sơ
Giám Đốc Học Khu hay người đại diện phải giữ gìn tất cả các hồ sơ của các trường hợp được báo cáo về kỳ thị,
gồm có: bị quấy nhiễu, bị hăm dọa hoặc bị bắt nạt, để giúp học khu theo dõi, giải quyết và ngăn ngừa các hành
vi bị cấm đó trong các trường học của học khu.
(cf. 3580 – Hồ Sơ của Học Khu)
Những Tài Liệu về Luật Pháp dùng để Tham Khảo:
LUẬT GIÁO DỤC
200-262.4 Cấm kỳ thị
48900.3 Bị đuổi học tạm thời hay bị đuổi học hẳn cho hành vi thù ghét
48900.4 Bị đuổi học tạm thời hay bị đuổi học hẳn cho những hành vi có ý hăm dọa, hay có ý bắt nạt
48904 Trách nhiệm của phụ huynh / người giám hộ cho những hành vi sai trái của học sinh
48907 Học sinh được quyền tự do phát biểu ý kiến
48950 Tự Do Ngôn Luận
48985 Những thông báo được dịch
49020-49023 Các chương trình thể thao
51500 Không có được dạy về tôn giáo hay có sinh hoạt về tôn giáo
51501 Cách thức chỉ dẫn không được dùng
60044 Các tài liệu không được dùng
LUẬT DÂN SỰ
1714.1 Trách nhiệm của phụ huynh/người giám hộ cho các hành vi sai trái của học sinh dưới tuổi vị thành niên
LUẬT HÌNH SỰ
422.55 Định nghĩa của thù ghét
422.6 Phạm tội, quấy nhiễu
LUẬT VỀ LUẬT LỆ, Điều Khoản 5
432 Hồ Sơ Học Sinh
4600-4687 Cách Thức Khiếu Nại Đồng Nhất
4900-4965 Cấm các chương trình ở trường tiểu học và trường trung tiểu học kỳ thị.
LUẬT HOA KỲ, ĐIỀU KHOẢN 20
1681-1688 Điều Khoản IX của giáo dục được Chỉnh Lại vào năm 1972
12101-12213 Điều Khoản II cơ hội công bằng cho những người khuyết tật
LUẬT HOA KỲ, ĐIỀU KHOẢN 29
794 Đoạn 504 của Đạo Luật Hồi Phục của năm 1973
LUẬT HOA KỲ, ĐIỀU KHOẢN 42
2000d-2000e-17 Điều Khoản VI và Điều Khoản VII Đạo Luật Công Dân của năm 1964, như được chỉnh lại
2000h-2-2000h-6 Điều Khoản IX của Đạo Luật Công Dân của năm 1964
6101-6107 Đạo Luật Cấm Kỳ Thị Về Tuổi Tác của năm 1975
LUẬT VỀ LUẬT LỆ CỦA LIÊN BANG, ĐIỀU KHOẢN 28
35.107 Cấm kỳ thị dựa trên khuyết tật; khiếu nại
LUẬT VỀ LUẬT LỆ CỦA LIÊN BANG, ĐIỀU KHOẢN 34
99.31 Tiết lộ về thông tin cá nhân
100.3 Cấm kỳ thị dựa trên chủng tộc, màu da và nơi sinh trưởng
104.7 Chỉ định một nhân viên có trách nhiệm cho Đoạn 504
106.8 Chỉ định một nhân viên có trách nhiệm cho Điều Khoản IX
106.9 Thông báo cấm kỳ thị dựa trên giới tính

BP 5145.3(d)
QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Donovan chống lại Poway Unified School District, (2008) 167 Cal.App.4th 567
Flores chống lại Morgan Hill Unified School District, (2003) 324 F.3d 1130
Những Tài Liệu về Quản Lý dùng để Tham Khảo:
BAN HÀNH CSBA
Giữ An Toàn, Cấm Kỳ Thị Những Học Sinh Chuyển Đổi Giới Tính và Những Học Sinh Không Rõ Giới Tính
trong Trường Học, Tóm Tắt Chính Sách, Tháng Hai năm 2014
Hướng Dẫn Sau Cùng về Những Học Sinh Chuyển Đổi Giới Tính, Bảo Mật, và Phòng Ốc, Tháng 3 năm 2014
An Toàn của Trường Học: Các Phương Pháp của Ban Hội Đồng Quản Trị Để Bảo Đảm Học Sinh Học Hành
Có Thành Tích, năm 2011
TRUNG TÂM BAN HÀNH TU CHÍNH ÁN MỘT
Các Trường Công và Phái Tính: Giàn cho Tu Chính Án Một cho Tìm Các Quan Điểm Chung, năm 2006
BAN HÀNH HIỆP HỘI BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giải Quyết các Vấn Đề về Luật Pháp Có Dính Liếu đến Phái Tính và Nhận Dạng về Giới Tính của Học Sinh,
năm 2004
BỘ GIÁO DỤC HOA KỲ, VĂN PHÒNG BAN HÀNH CHO QUYỀN CÔNG DÂN
Các thí dụ của Chính Sách và Cách Thức để Hỗ Trợ Các Học Sinh Chuyển Đổi Giới Tính, Tháng 5 năm 2016
Thư Gửi cho Đồng Nghiệp: Điều Khoản IX Điều Phối Viên, Tháng 4 năm 2015
Thư Gửi cho Đồng Nghiệp: Quấy nhiễu và Bắt Nạt, Tháng 10 năm 2010
Thông Báo về Cấm Kỳ Thị, Tháng 1 năm 1999
CÁC TRANG MẠNG
CSBA: http://www.csba.org
California Department of Education: http://www.cde.ca.gov
California Safe Schools Coalition: http://www.casafeschools.org
First Amendment Center: http://www.firstamendmentcenter.org
National School Boards Association: http://www.nsba.org
U.S. Department of Education, Office for Civil Rights: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr
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