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�!"	���	����#n $%	��	��&��'*���$1 , �+$�-�	�.�*�/��&�	�.����0���"	.�	�3	���"	 ������&��!�6	��$����-7��!�$��
	������!0	�����$��80�!�����9&���!:��;���<���!�=	��>����
	�����	���?$���+$�-�	�����*�@$�>'���!0	� Tucson 
Unified School District A�@	���<���"&�$#&�-C��E��!'�$F� các �+$�-�	�����$����G��H��8����'$��/$���"&�	��I�
���	��9�	�$�0�-�	����"	�L&��	 ����!�$��M�����NOPRRV��W��$�XY

Z�L&��	�����!�$��	�����$F���+$�-�	�����$����G  
Z�A�$���	�����$[���H��"&�$#&��\�>&]�  
Z��!�$��	�����$F��	���^&�	�>_�������0���"	��H���C$����	��\�>&]�. �!0	���[�`�0��b���E��!'���	��������$�	
����*���@$��j���	��0�	������ �!'��+$  sinh  thành  công  
• H�	��$�?	���!�$��	������!0	���q&���!:	����C$����

Vui long �+$�$�$����	� 9�	�����0	��-C��[	���[*�^&� ��H&�`�x����z&���0����$�$�$�����x��$F��-�ch. |}	��$�$��
>�����C$���	� theo cá$����	��9�	.�`8	�$[���H���@*�~�u �+$�A��	��$F��$�@	� �<���!6����	���;���<���!�=	��
a �0�	���	�����E��!'�	���&���	�$�0��<���!�=	��$�0�$�$��+$�-�	� và nhân viên.  

~\�>&]���+$�-�	���&����&;$���0�^&���W	��$F��$�$�$�?	��-�$� $F�Ban �;���b	��^&�	��!W����*��*�>&]����H&�`�	��
���>�"	�`�	�I��+$�-�	� -����'$����>_��\�>&]�����0�^&���W	��$F��|�	�^&�	��!W�$�?	��-�$���~����$�$�^&���W	��
�������0�$F��	[I��+$�-�	����&�x���]��-����'$����>_��\�>&]�����0�^&���W	��$F���80��&]��O��0��/$�M��=��
Khu�x���]��N����V.��/$����.�����*�9/	��$�$�$�?	��-�$��^&�	��!W����L&���W	��- �~.�-�	����"	�~\�>&]����~-
R�.��\�>&]�.�����������x��8����=�����0�9/$�A�$��W��!?��������.���$�`�����+$�-�	�����0�9/$������~-R�.��\�>&]�.�
�:	��$�X.��&����+$�$�0������+$�-�	�-	����*�9/	��$�0�$�$����	��9�	 ^&��	�����!�$��M�����$F���+$�P�	�I�
�+$�-�	��$�	��$[���H�`W�*�8��93	�-C�������0�$��:	��-C���'$��*�9/	��	x&��+����*�8��*��*�>&]�I

M��	��$�?	��-�$��`�	�^&�	������	��$�?	����&�$[���H������!0	���
	�*��	�����&��!�6	������!C$ �&�x	��8��
www.tusd1.org. (theo >�"	��x���H��L&��	�P�	����"	�V�|�	�-�0�$F��$&�	�-�$��	���$[�-�	��!0	����x	�Tây Ban 
M����!"	�����-�&�$F���]*�-�$��	������$[���H ��������0 �!C$��&�x	��8��www.tusd1.org. (theo >�"	��x���H�
�L&��	�P�	����"	�.��+$�P�	��V

1”�'*���$” A����G����'$�-��9/	���!0	������>��&�	������$]*��x	�*�/��&�	��������0�$�	��=��������;��'*�*��*

TUSD Ban qu�n tr�:
Adelita S. Grijalva, ChF tW$���~!�-��>��		� 0-��!.������_����$���>���$�-��A����&�!�¡.���x	�P¢���!��P������	

Giám Th�: 
Heliodoro Torres (HT) Sánchez, Tix	�P¢�O��0��/c 

VI - 58,  p. 1

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1965-3   Filed 09/28/16   Page 73 of 251



���ng d�n cho sinh viên Quy�n và Trách nhi�m, phê duy�t ngày 14  Tháng B�y 	
����5 (trang 21 s�����i 	����������	�����	
�����) (���������i chính sách JK)          

2

���NG D�N QUY�N VÀ TRÁCH NHI�M C�A H	C SINH (GSRR) 

2015-2016 SY S
 NH�N TH�C 
 

Khu H�c Chánh Tucson ph��������� là m	t trong nh
������ng t�t nh�����������c. Chúng tôi có th� 
th�c hi�n nhi�m v� này b�ng cách làm vi��������	t nhóm v�i các b�n, gi�ng viên, nhân viên, ph� 
huynh và c	�����ng.  Các b�n, các sinh viên, là nh
ng thành viên quan tr�ng nh�t c�a nhóm này. 
Thành công c�a b�n là m	t thành viên quan tr�ng và quan tr�ng c�a các nhóm có th� ������c khi: 

� Bn ch�u trách nhi�m cho hành ��ng c�a bn. 
� Bn giúp to ra m�t n�������������c và khí h�u t�����!��"��# 
� B�����$��% hào v� �&'*ng h�c c�a bn. 
� Bn luôn luôn làm t�t nh+t . 

 
V�i cam k�t c�a b����� �������c k�t qu� t�t , chúng tôi s! ti�p t�c phát tri�n v" m�i m#t . 

 

M$u này ph�%����c ký tên và ghi ngày tháng b�n và cha m& '�����i giám h	 ()��*�%� �+�-/��0122�
2015-2016. M,u này ph/3� �'4c tr/ l3�7�8��&'*ng h�c c�a bn trong vòng 5 ngày k9 t: ngày 
nh����'4c GSRR 

 

9;%�-<����=n r�����;%��+�����>?�-/��-@��A�%��<����;����%�������0122�>�i con tôi.. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     CHB KÝ 

PHD HUYNH  &  N0FG�TIJL0�NOQ� 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   CHB KÝ HRC 

1INH & N0FG�TIJL0�NOQ� 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    T2WXL0�

,L[P  & TH\Y , CÔ () 
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�������������������������

����������� : ������
SÑ GÂY HéN
(Trang 22)  

~��"&���?$��`}	��>=��	[�.�-C�>��&�>¢	�.�	��	���3���z	�	�î.����	��	���3��
�z	�����$.����	������3���z���!]���C�.����9+�.���	��	��&.��z	�$<	�.��z	�$<	��
�!#���!+	����	  

R¥Ô²���¥¦C LÁ VÀ NHñNG
LOªI THUóC KHÁC
(Trang 23-24)  

S� d/ng không phù h'p nh�ng lo8i thu�c truy c]p, hít, thu�c không xác 
�Wnh, nh�ng lo8i 9�'c li�u  bzt h'p pháp ma túy, s� d/ng không thích h'p
Thu�c theo toa, bzt h'p chzt pháp ma túy,  vi ph8m u�	��!�'u,hút thu�c lá , 
S6 h�u nh�ng lo8��9�'c li�u vv….  

�óT PHÁ (Trang 24) ��t phá cFa m;t công trình ho�c tài s�	.���t phá ho�c chix���[	����;t
công trình   

THAM GIA CHÍNH SÁCH
(Trang 24)  

Tham gia vào nh�ng vi ph8m khác, trÂ, vÆng m�t không phép, r=i khîi Sân 
�!�=ng mà không có phép, tr�n h+c . 

KHÔNG TRUNG THÑC
(Trang 25)  

Gian l]n, gi� m8o, nói d�i, sC 
	�$Æp  ( sC �80��
	 )

QUéY Ró���¨�����±�.��
��9+a
(Trang 25)  

���9+a ho�c SC ���9+a, bÆt n8t, quzy r�i (mang tính nh/c d/c), Hazing

VI PHªM CÁC CHÍNH SÁCH 
SCHOOL  
(Trang 26)  

Trang ph/c vi ph8m, vi ph8��	���`Ë���]u xe , Có nh�ng c� chX hành vi giã 
v= 	���$<	��$;ng, Vi ph8m khác v� $�$�$�?	��-�$�����^&���W	���!�=ng, 
buôn l]u, tình tr8ng chia r�, c= b8c, Ngôn ng� không phù h'p, bzt chzp  hay 
thixu tôn tr+ng  và không tuân thF, tiêu cCc Nhóm  /  T� chÿc bzt h'p pháp

SÑ �� D±A , LÝ����������Ü�C
TR� NGªI � �R¥ÝNG
(Trang 27)  

|�0�$������<	���@	��-C th]t ( gi�n c'��V.����9+���!�=	�����$.�����9+����	��
bom ,nh�ng lo8i hóa chzt ho�$����9+a sinh h+c  

VI PHªM HÀNH VI TÌNH DC
(Trang 27)  

Quzy r�i tình d/c, khiêu dâm, quzy r�i tình d/c và có tixp xúc , tixp xúc 
��<	���ÿ	���Æn ho�$���<	���ÿ	���Æn tình d/c công c;ng,  

Sæ DMO�~�¾MO���MO�AµA��
CÔNG NGH¶  
(Trang 28)  

Thixt bW viÂn thông, Công ngh� khác, máy tính,  Vi ph8m m8ng

TRÊM
(Trang 28-29)  

�	��!;m - tài s�n cF���!�=ng  ho�c không ph�i là tài s�n cF���!�=ng  , tr;m
cÆp , B� khóa ho�c xông vào , t�ng ti�	.�$��*.�$��*�$[�����!�	�.��!;m ( 
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XÂM PHªM , PHÁ HOªI HO�C
CÓ VI PHªM V´ HÀNH SÑ
(Trang 29)  

Xâm ph8m,  , phá ho8i tài s�n cFa cá nhân, phá ho8i tài s�n cF���!�=ng

S� Hñ²����~�®�MO²³����M ,
CÁC V	T DNG NGUY HI�M
KHÁC 
(Trang 30)  

M��	���3��9/	���	�&����H�.������?����$.���M��	��>08��P@	������.�P@	��	�Æ	�
vv…

�������NG D�N LÀ GÌ VÀ T�I SAO H� C�N ?

TUSD cam kxt s� h'p tác v�i các h+c sinh và ph/ �&�	���H cung czp m;���<���!�=ng an toàn, hE tr', và cho 
vi�c h+c, và cam kxt làm gi�m sC bz��`:	���Àng chFng t;c và dân t;c trong vi�c qu�n lý k\ lu]t cFa nhà 
�!�=	�I��H ��@*���@$��j�����9&���!:��<���!�=ng, GSRR:  

• Ù�$��Wnh quy�n và trách nhi�m cFa h+c sinh và cha mG  

• Mô t� hành vi, vi ph8m nh�ng quy�n và trách nhi�m  

• Cung cz*����ng d�n và gi�ng d8���H giúp h+c sinh gi�i quyxt các vz	��� k\ lu]t theo cách thÿc hE tr'        

phát triHn cFa h+  

• Phz	��z&��H ��m b�o áp d/ng th�ng nhzt bi�n pháp k\ lu]���H h+c sinh t
 �!�=	��	���-�	���!�=ng khác  có 

nh�ng c� chX , hành vi hòa nh]*����	���C ��i v�i hành vi vi ph8�����	���C.  

• ��m b�o quy�n l'i cFa h+c sinh và ph/ huynh khi x� lý k\ lu]t s� ��'c áp d/	���@	���ÿc 

Hình thÿc k\ lu]t ph�i không phân bi�����i x�, công b}ng, phù h'p v�i tu��.�������	��ÿng v�i mÿ$��;
nghiêm tr+ng cFa hành vi sai trái cFa h+c sinh. Khi xem xét ph�n ÿng v�i hành vi vi ph8m, Khu H+c Chánh 
phz	��z&��H gi� cho h+c sinh trong l�p h+c bzt cÿ khi nào thCc hi�	���'c. Cho tzt c� 	��	����	�����*�8m
t;i nghiêm tr+ng nhzt (cz*��; 4 và 5 trong "mÿc ho8���;ng" cFa tài li�&�	���9�����3�V.��]u qu� lo8i tr
 ("bzt
k� h]u qu� k\ lu]t mà lo8i bî m;t h+c sinh t
 l�p h+$����ng d�n, bao gb�.�	��	����<	�����i h8n,  trong 
�!�=ng h+$�����:	��$�X 	�0����!�=ng h+c, vW trí trong m;���<���!�=ng thay thx ho�$�$���	���!:	�.�����!/c
xuzt. ") Ph�����'c gi�i h8	��!�=ng h'*��!0	���[�N�V����*�8m là m;t cz*��; 3, (b) hành vi sai trái cFa h+c sinh 
v�	���	����xp diÂn ho�c có chi�u h��	���
	�.����N$V�chX sau khi Qu]	��Ë���Cc hi�	��#u tiên và ghi nh]n r}ng 
can thi�p không lo8i tr
 �Ë���'c c� gÆng . Nxu gây h]u qu� lo8i tr
 ��'$��*���t,,h+c sinh  s� có thF t/c h'p
lý bao gbm m;��$���;���H kháng cáo N�����~�$�?	��-�$�����$�$�^&���Wnh kèm theo). Cho tzt c� các t;i
ph8m, hình thÿc k\ lu]t ph�����'c kxt h'p v������ng d�	�$[�_�	��¢��������ng d�n hE tr' (ví d/ 	�����<	��
tin ph�n hbi mang tính xây dCng và tái gi�ng d8�V��H h+$�-�	����'c cung czp m;��$���;���H h+c hîi t
 hành 
vi cFa h+ và, nxu có thH, cung czp m;��$���;���H tixp t/c tham gia trong c;	���b	��	����!�=ng.  

�!0	�������&���"	��+c sinh , nhân viên và an toàn công c;ng, qu]n s� không s� d/ng h]u qu� lo8i tr
 cho 
czp thzp tixn hành (mÿc ho8���;ng 1-�9�����3�V.���:�$�X >�"	�^&�	��xn an t0�	��!�=ng h+c và / ho�c thCc thi 

PH�N A: M�� �!��
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pháp lu]t 6 mÿ$��; cao v�i h+c sinh bW k\ lu]t (mÿc ho8���;ng 4-��9�����3�V.�$�Àng h8	�	��������;t h+c
sinh là m;t nguy hiHm cho b�n thân ho�$�	��=i khác (trong ph8m vi pháp lu]t cho phép), và ph�i gi� h+c
sinh trong l�p h+c bzt cÿ khi nào thCc hi�	���'c là thành viên cFa c;	���b	��	����!�=ng. Nhân viên an toàn 
�!�=ng s� không tham gia vào các quyx���Wnh k\ lu]t (s) x�y ra sau m;t sC c�I����u này không có cách nào 
cz������������	��0�	��!�=ng h+c trong ho�c ngay sau khi x�y ra sC c� �H b�o v� sinh viên, nhân viên, ho�c
sC an toàn cFa du khách.  

Tzt c� $�$�	�3	���"	���&����u hành k\ lu]����i v�i h+$�-�	��	"	���'c thông báo nxu m;t sinh viên khuyxt
t]t theo m;t trong hai m/c 504 ho�c IDEA ho�c nxu h+$�-�	����'$������Ø���H ��	�������;��	��=i khuyxt
t]t. Có nh�ng thF t/c  c/ thH ph�����'c áp d/ng  cho nh�ng h+$�-�	�����'c coi là vô hi�u hóa theo  lu]t liên 
bang, bao gbm c� vi�$���$��Wnh các hành vi sai trái là m;t biHu hi�n cFa h+c sinh khuyxt t]t 

2. "����#���$�����NG D�N ÁP D�NG?

�Trong gi= h+$����=ng xuyên  

• �!0	��������	���]n chuyH	��!"	����`&_�������!�=ng h+c khác và có hành vi vi ph8m .

• Vào nh�ng lúc và nh�	��	������&��!�6	�������!�=ng h+c khác nhân viên  chính thÿc có thjm

quy�	�^&�	�-������i v�i  h+c sinh   

• Trong th=�����	��!�=ng có nh�ng sC ki�n tài tr'  

• Trong chuyx	������C$��Wa  

• Trong chÿ$�	
	����H thao

• Khi h+$�-�	������xn tr�=ng ( C�ng thông tin ) 

• Trong các ho8���;	��>�"	�^&�	��x	��!�=ng khác  

Ngoài ra, hi�&��!�6	����'c Fy quy�	��H bÆ���#u x� lý k\ lu]t khi m;t hành vi sai trái cFa h+c sinh tr�n  ra 
khî���!�=ng h+c có  �	����6	���xn các h+c sinh  khác, ho�c quá trình giáo d/c tr]t tC, b6i vì các vi ph8m
��'c kxt n�i trCc tix*��xn hành vi vi ph8���!��c khi 6 �!�=ng, ho�$����9+a va co hành vi  b8o lCc 6 �!�=ng.

�����!�"��#���$%�&��'�()�*+�,�����&��./�3�4��7�.#�(8��9:;�<=>?�$8�;�
@A/�BC�&��D���E;�7F#��A#;��GH*�7�.��3�I3�,J�@=K# ,�L�&�*L�&�7%�&;�

*+�#�M��N3�(O��,��P=��A��!Q����.=��$RS�&  
#$T�&�UV7;��$W�@X���.=�#$RS�&;

�'*����� ;��������"��YZ���[\�&��]]^-4316,  
�GH*�#$b*�#=?P��#A�� www.tusd1. org / deseg  
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h�C��=?���#���$%�&��'*�i�����*jT��'�()�*+�,�����&��./�3�4��7�.#�(8��
9:;�<=>? $8�;�@A/�BC�&��D���E;�7F#��A#;  

�GH*�7�.��3�I3�,J�@=K#�,�L�&�*L�&�7%�&;�*+�#�M��N3�(O��,��P=��A��
!Q�  

��.=�#$RS�&�#$T�&�UV7;��$W�@X���.=�#$RS�&;  
�'*������;��������"��YZ���[\�&�]]^-4316,  
�GH*�#$b*�#=?P��#A�� www.tusd1. org / deseg

����%&�����'�����#�����(*����+�,(*����#�
-$������.�

�²P����	�!}	�����0�9/$��+$�-�	��>���;��	E�>C$��'*���$�������+$�-�	�����*�/��&�	����/�01�345�67�058�39;�
<=>@�;0F<J�3KQ�<0R<�4W�4X<J�Y1Q�Z[<�\]^�;_ `^>]<�b=�349;0�<0QcYI����$���$��W	��-�&��3�����$�$�^&��	�
����!�$��	�����>���;��9�	��-�$��$�&	���H����	��9�	.�bdQ�e�\�<0�f0K<J�\g5; 3j=<�kQc<�0jl;�ZWj�JoY�3p3�
;�I�NÙ���A�?	��-�$������L&��	�����!�$��M�����V

1. ����'�����+�,(*��&�

a. Tìm hiHu m;t cách an toàn, s8ch s�, tr]t tC và thích ÿ	���!0	���<���!�=ng,   m;���!0	���[�>����<	��
thiên vW, không phán xét, và không thành kixn, phân bi�����i x�.����9+a b}ng l=i nói ho�c thH chzt
và l8m d/ng     

b. ��'c gi�ng d8y chz��>�'	��$�0.��[�>��9Â hiHu và phù h'p v����!:	���; phát triHn khoa h+c và ngôn 
ng�.

c. ��'c dC kixn �8����'c 6 mÿc cao.
d. ��'c gi�ng d8y theo nh�	��$�$����*�ÿng cFa h+c sinh nhu c#u cá nhân, và tr� l=i các h+c sinh cá 

nhân n�n t�ng chFng t;c, dân t;c, ngôn ng� ����
	��[� . 
e. SÆp xx*�	���>������c thích h'*��H ��*�ÿng nhu c#&�$��	�3	I�N��'c hE tr' b6i tài li�u)  
f. ThH hi�	�_���6	�����^&�	���Hm cFa mình v� các vz	��� và các chF �� >�"	�^&�	��xn giáo d/c cFa h+,

bao gbm c� chính sách và thF t/c h+c.  
g. Tham gia vào các ho8���;ng  cFa h+c sinh ,sinh viên, bao gbm các ho8���;ng ngo8i khóa.  
h. ��i x� tôn tr+	�������'$���i x� 	����;t cá nhân duy nhzt có nhu c#u khác nhau, phong cách và kh�

	
	���+c t]p m;t cách khuyxn khích và nâng cao lòng tC tr+ng cá nhân.
i. ��i x� m;t cách công b}ng và h'p lý cFa các giáo viên và các qu�n trW viên.
j. R�"	����I�NÙ���*�#n "Thông báo v� quy�	�!�"	�����$Fa ph/ huynh và h+c sinh", trang 35) 
k. ThF t/c cFa pháp lu]t.
l. Có nh�	��^&���W	���!�=	����'c thCc thi m;t cách nhzt quán, công b}ng và h'p lý  
m. ��'c tC 90��H yêu c#u m;t thông dWch viên ho�c dWch t8i bzt k� `��c cFa quá trình k\ lu]t
n. ��'c tC do không bW tr� ���.������<	���-' bW tr� thù, và phân bi�����i x� gi�i tính và quzy r�i tình 

d/c 6 �!�=ng, bao gbm c� hGn hò l8m d/ng.  M;t n8n nhân có quy�n chuyH	�-�	���!�=ng khác. (Xem 
Chính sách JICL "hò l8m d/ng") .  

o. Nh]n công b}	�.�`:	���Àng, không phân bi�����	���;ng k\ lu]����'c liên kxt v�i các GSRR.
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p. Nh�ng giáo viên và các qu�n trW viên, nh�	��	��=i s� làm theo tzt c� $�$�$�?	��-�$��>�"	�^&�	��xn
cáo bu;c Qu]n bixt phân bi�t ��i x�, quzy r�i, bÆt n8t, ÿc hixp, và sC c� �[�$[��"&�$#u báo cáo bÆt
bu;c. Tixng cáo bu;c / sC c� 	����]y ph�����'c báo cáo cho chính quy�n trang web ngay l]p tÿc.  

q. ��'c x� lý m;��$�$���[�>���<	��!+	�������*�ÿng truy�n th�	���
	��[��$Fa h+
r. Qu�n trW viên s�:  

� Mô hình hành vi thích h'p, và mong mu�n hành vi thích h'p t
 các sinh viên và giáo viên. 
� Gi� h+c sinh , sinh viên và giáo viên chWu trách nhi�m cho h+c sinh h+c t]p.

� �0	���'i cha mG tr6 ���	����i tác h'*���$�>�"	�^&�	��xn nh�ng thành tích cFa h+c sinh, sinh viên.
� Công vi�c h'p tác v�i B; Ngành H+$�P�	��.�P�	����"	�|:	���Àng và h;���bng can thi�p.  
� (ho�c các cu;c h+p thích h'*����$V��H giao tixp tích cCc và giá trW c���>����0	���'����	����.�����H

gi�i thích GSRR, tích cCc hành vi can thi�p và HE tr' (PBIS), và b� ThC$���	��NR©V��!0	���; tu�i
phù h'p v�i tính chzt.  

� Thông tin cho ph/ huynh ít nhzt hai l#n mE��	
���+c t8i mE���!�=	�.��!0	���[�`�0��bm thông tin v�
GSRR, PBIS, RP,,bao gbm nh�ng thF t/$�9�'$�^&�	��3��������ng d�n nh�ng  thF t/$��H Ph/ huynh 
nÆm bÆt nh�ng khixu n8i v� nh�ng h+c sinh bW k\ lu]t.    

� ����!��^&�x���W	��>�"	�^&�	��xn vi�c lo8i bî các sinh viên và / ho�c nhân viên vì lý do an toàn.  

� Sinh viên k\ lu]�����0�^&���Wnh cFa GSRR.

� ~�"	�N�������6i ) và chính xác báo cáo h]u qu� k\ lu]t ��i v���-�	����"	���0�$��-6 d� li�u.
s. Truy c]*��#���F �x	�$�$�$���;���!0	���<���!�=ng giáo d/c mà không g�p phân bi�����i x� �!"	�$��-6

chFng t;c, màu da, tôn giáo / tín 	���ng tôn giáo, gi�i tính, tu�i tác, ngubn g�c qu�c gia, khuynh 
���ng tình d/c, tín 	���ng, tình tr8ng công dân, tình tr8ng hôn nhân, chính trW ni�m tin / liên kxt, 
khuyxt t]t, ngôn ng� 6 nhà, ho�$������:	�.�	�n t�ng xã h;�.��
	��[�I����u này bao gbm sC s�n có cFa
tzt c� các dWch v/ hE tr'.���@$��jy sC phát triHn cFa sinh viên ti���	
	�I (xem chính sách ac "không 
phân bi�����i x�", aca "quzy r�i tình d/$�.����`��$���;��`:	���Àng giáo d/c và ch�ng quzy r�i")

t. X� d/ng tixng Anh và các ngôn ng� khác t8���!�=ng cho sinh viên h+c sinh trong h+c t]p.
u. Truy c]*�N�������0��� d/ng ) vào môi �!�=ng l�p h+c khuyxn khích s� d/ng tix	���	�.���@$��jy sC

��	������$�0�$Fa các ngôn ng� khác, và tôn tr+ng quy�n s� d/ng ngôn ng� mG �7 cFa h+ �H t80����u
ki�n giao tixp và nâng cao thành tích h+c t]p cFa h+c sinh.

v. Truy c]p ( Tham Kh�o ) vào cu�n sách và tài li�&��+c khác b� sung và gi�i trí s� d/ng, bao gbm c�
các tài li�u có thH có s�n trong các ngôn ng� khác.

w. Truy c]p  vào dWch v/ thông dWch không gi�ng khi giao tixp v���$�$��!�=ng h+c, và trong m;t s�
�!�=ng h'p,   b�n dW$����'c copy ( b�n sao ) lai ���0��@	����u  cF���!�=ng.

x. Nh]n  b�n sao cFa (GSRR).
y. ��'c tixp c]n v�i các ngubn tài nguyên ( Tra cÿu tài li�u ) h+c t]p chz��>�'ng, bao gbm c� công 

ngh� h+c t]p.
z. Có quy�n truy c]p vào hb -���+c sinh chính thÿc cFa h+.
aa. Có quy�n truy c]p vào các bài t]p  / bài t]p v� nhà trong khi bW �:	��$�X x� lý k\ lu]t trong th=i gian 

�:	��$�X và s� có nh�ng lCa ch+	�$�0�$�$��$���;i gi�ng d8y thay thx cho bzt k� h� $�	���	���Xnh chX
2 . H�C SINH, SINH VIÊN CÓ TRÁCH NHI.M:  

a. ����+$���	��	�����@	�����0�>Wch thông qua cFa khu H+$�A��	�.��x	��@	����=.���	�����0��#���F
các d/ng c/ , và chujn bW �H tham gia vào l�p h+c và bài t]*��#���F.

b. Phz	��zu cho sC phát triHn h+c t]p và phz	��zu cho cá nhân cF���0$�-�	����'c t�t nhzt.
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c. ����������#���F các l�p h+$.�$���	���!:	�����ng d8y và quá trình h+c t]p trong su�t th=i gian h+c.
d. �[	���[*��?$��$Cc vào m;���<���!�=ng cho phép h+c sinh , sinh viên có thH truy c]*���0�$�$�$���;i

giáo d/c.
e. �Ë���[	���[*��?$��$Cc vào m;���<���!�=ng( nx&��<���!�=	���[���'$�*�Ø*�V�$�0�*�Ø*�-�	����"	���'c

phân bi�����i x�, quzy r�i, quzy r�i và bÆt n8t.
f. T8o nên tác phjm m�i (kxt qu� t
 hôc t]p ) sau khi vÆng m�t.
g. Tôn tr+ng quy�n l'i, c�m xúc và tài s�n cFa sinh viên, ph/ �&�	�.�	�3	���"	�	����!�=ng, du khách, 

khách, và hàng xóm cF����!�=ng.
h. TC kiHm soát mình m;t cách thích h'p và tôn tr+	���!0	�������!"	�-3	��!�=	�.����`&_���!�=ng h+c, t8i

��Hm d
ng xe buýt, t8i bzt k� ho8���;	��>�"	�^&�	��x	��!�=ng h+c, và trong l�p h+$.��H không làm 
�	����6	���xn quy�n l'i cFa h+$�-�	�����$��H h+c hî������[	���[*���0��;t mô���!�=ng an toàn và 
tr]t tC �[�>��$�0����c h+c.

i. I  . Có hành vi không thîa hi�p sC an toàn cFa h+c sinh và / ho�c nhân viên khác.  
j. �������0����ng d�n k\ lu]����'c thông qua t8���!�=ng và Qu]n
k. B�o v� ���$�
��-[$�$F��	����!�=ng bz���;ng s�n.
l. Tuân thF các $�?	��-�$�����$�$�^&���Wnh ban qu�n trW 	����!�=ng .  
m. HE tr' 	�3	���"	�	����!�=ng trong vi�$����u hành m;���!�=ng h+c an toàn, và giúp duy trì sC an toàn 

và s8ch s� cF���<���!�=ng h+c 
n. �+$������t câu hî���H hiH&�$�$���<	����	��!0	�����ng d�n Quy�n và trách nhi�m sinh viên trong  

cu�n s� tay (GSRR).

3 . PH� HUYNH VÀ GIÁM H{ CÓ QUY�N: 

a. Nh]	���'c báo cáo chính thÿc (hàng quý ho�$����=	���&�"	���	V�$Fa quá trình h+c t]p cFa h+c
sinh,( tham gia và nh�ng  hành vi.) 

b. Yêu c#&������'c h;i nghW các czp v�i các giáo ��"	.�	�3	���"	�����zn và / ho�c hi�&��!�6ng.  
c. Nh]	���'c l=i gi�i thích t
 các giáo viên v� ��Hm s� và  nh�ng thF t/c k\ lu]t sinh viên cFa h+.
d. Hb -��	����!�=ng truy c]*���������Ø��>�"	�^&�	��xn sinh viên cFa h+I�NÙ�����<	��`�0����=ng niên, 

trang 33)  
e. Nh]	���'c m;t b�n sao cFa cu�n s� tay (GSRR).  
f. Nh]	���'c ngay l]p tÿc bzt cÿ lúc nào b}ng l=i nói ho�c m;���
	�`�	���<	��`�0��:	��$�X m;t h+c

-�	����!0	���!�=ng, ho�$���'c g�i v� nhà cho bzt k� sC �	��0�	�	�0��[����0�c lý do k\ lu]t. (Bao gbm
c� �:	��$�X) 

g. Yêu c#u m;t thông dWch viên ho�c dWch t8i theo t
	��`��c cFa  quá trình x� lý k\ lu]t.  
h. Yêu c#u xem xét tzt c� các bi�n pháp k\ lu]��>�"	�^&�	��xn sinh viên cFa h+.
i. I. Không gi�ng d8��N��<	��>�"	�^&�	��x	����ng d�n) dWch v/ thông dWch khi giao tixp v�i cá$��!�=ng 

h+c, và trong m;t s� �!�=ng h'p, ,   b�n dW$����'c copy ( b�	�-�0�V�>������0��@	����u  cF���!�=ng
j. ChX �8o giáo d/c, giáo d/$������0��8o v� �80��ÿc hay tôn giáo. 
k. ����!��^&�x���W	��$�
��-[$�-ÿc khîe cho tr7 vW thành niên.  
l. ��'c thông báo kWp th=i nxu m;t nhân viên cF��	���	��c này, bzt k� phân khu chính trW cFa nhà 

	��c này, bzt k� $��^&�	�$�?	��*�F khác ho�c bzt k� t� chÿc khác nghi ng= r}ng m;t t;i ph8m hình 
sC �Ë���'c cam kxt ch�ng l8i các tr7 vW thành niên b6i m;��	��=��	�0��[����$���	�>���;t ph/ huynh, 
tr
 khi v/ vi�$��Ë���'$��#&���"	�`�0�$�0��H thCc thi pháp lu]t và thông báo cho ph/ huynh s� c�n tr6
vi�c thCc thi pháp lu]t m;t ho�$�$�	����u tra dWch v/ b�o v�I��08n này không t8o ra bzt k� 	��¢���/
m�i cho TUSD báo cáo hành vi sai trái gi�a sinh viên 6 �!�=ng, chÀng h8	�	�����	��	��&�.��0�c có 
nh�	���!0�$����$[��?	��$�zt xâm ph8�.����=	���&�"	���'$��� c]*�	����z	��� k\ lu]t sinh viên cFa
�!�=ng.  

VI - 58,  p. 10
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m. ThH hi�n m;t cách thích h'p nh�	��_���6	�����^&�	���Hm cFa mình v� các vz	��� và các chF �� liên 
qua	��xn giáo d/c con em cFa h+, bao gbm c� chính sách cF���!�=ng và thF t/c. 

n. ��'c gi�i quyxt m;t cách tôn tr+	�������*�ÿng theo truy�n th�	���
	��[��$Fa h+. 

4. PH� HUYNH VÀ GIÁM H{ CÓ TRÁCH NHI.M: 

a. Giao tixp và c;ng tác v������0���"	��H hE tr' h+$�-�	���8t ��'c thành tích . 
b. C� gÆng tham gia và nh�ng ho8���;ng cFa h+c sinh 6 �!�=ng
c. �����i tác v���	�3	���"	�	����!�=ng b}ng cách chia s7 nh�	��_���6ng thích h'p cho vi�c c�i thi�n

sinh viên h+c t]p và b}	��$�$����@*��� �H 	�
	�$��n và / ho�c gi�i quyxt các vz	��� k\ lu]t h+c
sinh.  

d. Cung czp giám sát sÿc khîe cFa h+c sinh, v� v]t chz��$�	��	���	��ng c����@$����0�_����ng t�t và 
chWu trách nhi�m  kWp th=���H h+$�-�	���x	��!�=	����&���n  

e. KWp th=i cung cz*�$�0�$�$��!�=ng h+c v�i l=i gi�i thích cho sC vÆng m�t cFa h+c sinh ho�c ch]m trÂ.
f. ��m b�o h+c sinh ph�i tuân thF các chính sách cFa khu ( qu]n ) và quy lu]t cF��	����!�=ng   
g. �+$������t câu hî���H hiHu các thông tin trong GSRR.  
h. CFng c� t#m quan tr+ng  vi�c tuân thF cFa h+$�-�	���H các giá trW �����	�������'c thH hi�n trong 

GSRR.

����~��{I CÔNG B�NG GIÁO D�C VÀ CH�NG QU�Y R�I (CHÍNH SÁCH JB) 

�3��>��$�?	��-�$��$Fa TUSD czm quzy r�i phân bi�����i x� dCa trên chFng t;c thCc sC hay nh]n thÿc, màu 
sÆ$.��<	����0����?	�	���ng tôn giáo, gi�i tính, gi�i tính,  tu�i tác, ngubn g�c qu�c gia, tình d/$��W	�����ng, 
�?	�	���ng, tình tr8ng qu�c tWch, tình tr8	���<	�	�3	.�^&�	���Hm chính trW / H;i nh]p, khuyxt t]t, ngôn ng�
nhà, tình tr8ng cFa cha mG, tình tr8	��>�"	�^&�	��xn tr' czp xã h;�.��!:	���; h8n chx tixng Anh, ho�c gia 
�:	�.�	�n t�ng xã h;�.��
	��[�.��0�c bzt k� lý do nào ���$���<	��>�"	�^&�	��xn kh� 	
	��$��	�3	�$Fa h+c
sinh ho�$��!"	�$��-6 liên kxt v�i nh�	��	��=�����$���$��Wnh b6i các kho�n này. TUSD s� �����Ø����������u
tra tzt c� các khixu n8i cFa phân bi�����i x� ho�c quzy r�i khác,  và x� lý k\ lu]t ho�$�$[���	���;ng thích 
h'*����$���i v���	��=i ( phát hi�	�!��V��Ë����*�8m chính sách này.  

2 . VAI TRÒ C�A BAN H{����NG QU�N TR� D�I VOI NH�NG HO�
��{���%������+��

A�$���	������Ë��!6 thành liên kxt v�i các ho8���;	��`
	����	���������	����"	.���c bi�t là b8o lC$.����9+a,  s�
��<	����'c dung thÿ  ho�c g#	�	����!�=ng ho�c trong các ho8���;	��>�"	�^&�	��x	��!�=ng. DC���!"	�$��`�n
quy lu]t, bzt k� sinh viên tham gia vào các ho8���;	��`
	����ng s� bW k\ lu]���xn mÿc t������$�$�$�?	��-�$��
TUSD, và bW truy t�, nxu có, theo pháp l�	���W��*���	�.����>&]t tiHu bang và liên bang.

%�<J�<0_Y&  M;t hi�p h;i chính thÿc ho�c không chính thÿc liên t/c cF��	��=i mà các thành viên ho�$���i
tác cá nhân hay t]p thH tham gia vào Fy ban, F��`�	��Ë�$� gÆng, t8o thu]n l'i ho�$��!�	��$#u bzt k� hành
�;ng t;i và có ít nhzt m;t cá nhân là m;�����	����"	�`
	����	����=ng ph� hình sC.

Nh�ng s7 vic;�;_��Q�<�`^W<�\�<�%�<J��0_Y&  SC vi�$�$[�>��	�^&�	��`
	����	�������	[�>�"	�^&�	��xn tuyHn
d/	��`
	��	�[�.�`
	����ng, chix	��z&�.���	��	��&������$�$�`
	��	�[����i thF, ho�$�$�$���	��������	���C,
	��	����<	��`�0��b����	�������<	�����9+��	���`Æt tay, dzu hi�u, ho�$���0���&�-Æc c/ thH. 

Có thành ki�n-�Q[<�`^W<��\�n s7 vicc : sC c� ��'c xem thiên vW trong liên quan hay thù ghét trong liên 
^&�	��xn khi m;��	��=i bình ���=ng s� kxt lu]n r}	��	[��Ë���'$���@$��jy ho�$���$��;ng, toàn b; ho�c m;t
ph#n, b6i thF ph8m do  thiên vW ho�$�������; ch�ng l8i m;t n8n nhân cá nhân ho�c nhóm dCa trên nh]n thÿc

PH�N C: THÔNG TIN CHUNG

VI - 58,  p. 11

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1965-3   Filed 09/28/16   Page 83 of 251



���ng d�n cho sinh viên Quy�n và Trách nhi�m, phê duy�t ngày 14  Tháng B�y 	
����5 (trang 21 s�����i 	����������	�����	
�����) (���������i chính sách JK)          

12

ho�c thCc tx !�"	����i v���$��	�3	�$��	�3	�I���$���Hm này bao gbm: t� tiên hay dân t;c, khuyxt t]t, tình d/c, 
gi�i tính, di trú ho�c tình tr8ng công dân, chFng t;c, tôn giáo  hay thCc hành tôn giáo, ho�$���&�	�����ng 
tình d/c.

3.  H���'���������C (CHÍNH SÁCH JE) 

���=	���&�"	����������>�����u c#n thixt cho sC ���	��$<	���!0	���!�=ng, vì v]y, sC vÆng m�t s� ��'c miÂn
chX vì lý do c#n thixt và quan tr+ng. Nh�	��>_�90��[�`�0��bm b�nh t]t, mz��	��=����3	.��!�=ng h'p khjn czp
���$��!0	�������:	������&3	���F các ngày lÂ tôn giáo quan tr+ng cF���ÿc tin cF�������:	�I�©�/ �&�	����	��=i
giám h; ph�����<	��`�0�$�0��!�=	���!��c khi sC vÆng m�t / trÂ v�i m;t cu;c g+i, ghi chú ho�c email / con 
mình không thH tham dC ho�c s� bW trÂ h+c. Cu;c g+i, ghi chú ho�c email ph�i gi�i quyxt ngày / th=i gian và 
lý do cho sC vÆng m�t.  

4.  H�N HÒ L�M D�NG (CHÍNH SÁCH JICL) 

HGn hò l8m d/ng là m;t mô hình cF����	������!0	���[��;��	��=i s� d/ng ho�$����9+a s� d/ng b8o lCc thH
xác, tình d/c, b}ng l=i nói, ho�c c����@$��H kiH��-0����!��$��3���0�c ��	��$[���i tác hGn hò cF��	��=���[I�
Hành vi s� d/ng có thH bao gb�.�	��	����<	�����i h8n, l8m d/ng thH chzt, l8m d/ng tình c�m, l8m d/ng 
tình d/c, và / ho�c các m������9+a. TUSD cam kxt duy trì m;���<���!�=	���!�=ng h+c, nó là an toàn và an 
toàn cho tzt c� các h+c sinh, và hGn hò l8m d/ng s� ��<	����'c dung thÿ. Nhân viên TUSD nh]n thÿc l8m
d/ng hGn hò s� ��*�ÿng m;t cách phù h'*�^&����[�����0��8o huy�n luy�n. H+$�-�	����'c khuyx	���?$���H
báo cáo tzt c� $�$��!�=ng h'*��Ë�`�xt ho�c nghi ng= �!�=ng h'p l8m d/ng hG	����>�"	�^&�	��xn b�n thân 
ho�c các sinh viên khác, ho�c b}ng l=i nói ho�c b}	���
	�`�n, v�i m;t giáo viên, qu�n trW trang web, ho�c
`�0�$�0��
	�*��	���+$�P�	��.�P�	����"	�|:	���Àng  (225.6686). Qu]n s� ���u tra tzt c� các khixu n8i.

5.  B�T N�T, H�����A và QU�Y R�I (CHÍNH SÁCH jick) 

BÆt n8t là m;t hình thÿc quzy r�i. BÆt n8��>�����9+a l�*����>�p l8i cFa các h+c sinh cFa vi�c gây tác h8i thCc
sC �Ø���H chzt,b}ng l=i nói, b}	���
	�`�	.���������n t� (kH c� �
��9+a trên m8ng), ho�c l8m d/ng tình c�m,
ho�c thông qua các cu;c tzn công trên quy�n l'i cá nhân cF��	��=i khác (bao gbm c� chx nh8o b}ng l=i nói, 
g+i tên và rêu bán, t�ng ti�n ti�n ho�c tài s�n, ho�$�$�$����u kho�n xúc ph8m xW��-�	.��� trên tF cFa h+c sinh 
ho�c xe). Sinh viên tham gia vào bzt k� hành vi bÆt n8t khi 6 �!�=ng, t8i bzt k� ho8���;ng cF���!�=ng, trong 
sinh ho8t ho�c v�i bzt k� ho8���;ng nào do  Qu]n tài tr' ho�c t� chÿc sC ki�n, ho�$��!0	�������!"	���=ng 
�xn ho�c t
 �!�=ng, có thH x� lý k\ lu]t.

6.  NGUYÊN T�C Y PH�C  C���
-��NG  (YÊU C�U � M���
-��NG) (CHÍNH SÁCH JICA) 

Tzc c� h+c sinh ph�i b]n y ph/c theo nguyên tÆ$��	�
	�	Æp, s8ch s� và phù h'*I��!0	������	����!�=ng 
không và có thH không ra l�	��*�0	��$�$��N��bng ph/$���II����V.���&���[���0	��!}ng sinh viên s� tuân thF
các quy tÆc và thH hi�n  sC phù h'p trong trang ph/$��>��	�����	��	�����!0	����&��0$���=ng

� Giày dép  ph�i mang khi 6 �!�=ng.  
� �������?	������$[���H ��'$���	��`"	�	�0�����H b�o v� mÆt  t
 ánh nÆng chixu cFa m�t tr=i. Hi�u

�!�6ng cùng  ph�i h'p v�i sC  an toàn cF���!�=ng có thH l]p nên yêu c#u khÆ��������H tính chzt liên 
quan v� sC an toàn 6 	����!�=	��$�0���	I

• Kính mát có thH ��<	����'c mang  trong nhà, tr
 khi  vz	��� sÿc khîe ho�c nh�	��	���$#n.  

• ~�<	��$[�`
	����	��>�"	�^&�	��xn y ph/c  ho�c các m�����	����'c phép (ví d/: , "Mang màu sÆc
��'c bixt là có liên kxt v�i m;t nhóm c/ thH, ho�c m�$��bng ph/c v�i hình �nh minh h+a các dzu
hi�&�`
	����ng  ho�c biH&���'	��`
	��	�[��VI�
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• H+$�-�	����<	����'c m�c qu#n áo ho�c nh�ng ph/ ki�n trong các tòa nhà cF��	����!�6ng  ho�c trên
-3	��!�=	��	���Y�
o Nguy h8i, gây t�n h8i, ho�c thH hiên m�i guy hiHm cho tài s�n cF���!�=ng ho�$�	��=i bao gbm

	��	����<	�����i h8n: thÆ��>�	���6 r;ng (thÆ��>�	��*��i phù h'p v�i chi�u dài thích h'p), 
nghGt th6, dây chuy�n, vòng c� chó, dây chuy�n  ,ví  ho�c bzt k� lo8i qu#n áo ho�$��b trang sÿc
khác .

o Miêu t� và / ho�$���@$��jy và / ho�c Fng h; bzt h'p pháp ho�c các ho8���;ng b8o lCc, ma túy, 
thu�c lá, ho�c nghi�	�!�'u;  

o Thô bX.����"&�93�.���<	���ÿ	���Æn, bôi nh+, ho�c xu�ng czp cFa nh�	��	��=i khác trên $��-6
chFng t;c, màu da, tôn giáo, t� tiên, ngubn g�c qu�c gia, gi����?	�.�.���&�	�����ng tình d/c
ho�c khuyxt t]t; và / ho�c

o Làm mzt t]*��!&	���H �	����6ng  vi�c gi�ng d8y, quá trình h+c t]*�	��Y�����	��ng y ph/c ,  
m�c cCc k� h6 hang bao gbm không gi�i h8n 6 qu#n short ngÆn, váy ngÆ	.��0��#m ngÆn (ph�i
dài ho�$�$����<	���!0	�������ÿng và ngbi), áo �	�.��0�>���.��b `��.��0��93��.��0�93����0�
-*�������.���0�-�����$��.��0�-�����`[	��!� mà không m;t kèm T-shirt, qu#n bó, , minh b8ch và 
nhìn xuyên qua qu#n áo, (ph�����'$�$����]�������'c lót hoàn toàn có qu#n áo bên ngoài). 

H+c sinh vi ph8m các tiêu chujn có thH ��'c yêu c#u làm nh�ng vi�$�-�&��3���%�����0��!�=ng h'p:  

• Qu#n áo không phù h'p t
 trong ra ngoài  

• �������i vào qu#n áo có thH ��'c cung czp b6���!�=ng 

• �������i vào qu#	��0����$��Ë���'$���	���x	��!�=ng.. .  

• HFy bî $�$��b trang sÿc ho�c ph/ ki�n khác.  

* CHÚ Ý: QUY T�����NG PH�C � 
-��NG A�$����ng d�n trang ph/c  cho tiêu chujn t�i thiHu.
�!�=ng  ,cá nhân có thH thông qua chF �!��	��`� -&	�.�	��	��$[���H không áp d/ng k\ lu]t lo8i tr
 mà 
không cho h+c sinh m;��$���;���H gi�i quyxt các vi ph8m. Sinh viên m�c qu#n áo không phù h'*���'c cho 
m;��$���;���H �������i qu#n áo ho�c h+ s� ��'c phát hành t
 �!�=ng trong công ty cFa ph/ �&�	����	��=i
giám h;. Sinh viên không tuân thF $�$�^&���Wnh trang ph/c có thH bW thu n;p vào Ngân Hàng qu#n áo cFa
TUSD (520) 232-7058. 

7. QUY T�C XE BUÝT

Chính sách H�nh ki/m c a h¡c sinh SC �[	���[*���?$����	��$Fa h+c sinh góp ph#n vào sC an toàn t�ng 
thH và thu]n l'���������x	��!�=ng và v� 	��I����0�$�$����ng d�n lái xe và tzt c� các quy tÆ$�������>����i quan 
tr+	���H duy trì m;t chuyx	�����	��0�	������@��W cho tzt c�. Vi ph8m s� bW x� lý thông qua các chính sách 
ÿng x� sinh viên, h+c sinh �!0	���[�`�0��bm các can thi�*����u khiHn, chF yxu h+c sinh , và các qu�n trW
viên khác khi c#n thixt. ��'c lái xe là m;����c quy�n, cha mG và h+c sinh nên th�o lu]n và chÆc chÆn r}ng 
h+ bixt các quy tÆc: 

• Luôn luôn tuân thF $�$����ng d�n cFa  tài xx xe buýt và nh�	�����ng d�n trên màn hình cFa h�
th�ng xe buýt   
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• S� d/ng gi+	��	[��`:	�����=	��	���6 l�p h+c  (không thô t/c / l�n tixng bn / m������9+a / l=i l�
khác) 

• Khi ngbi trên xe; gi� `�	����.�`�	�$�3	.��#u bên trong xe buýt  

• Tzt c� các tài s�n cá nhân ph�����'c luôn  kiHm soát 

• Gi� nguyên v]t li�u và các chzt, v]��.����<	����'c phép ra khî�����`&_��N�;ng v]�.�$�$��b thFy tinh, 
�����?.�$�zt bzt h'p pháp, ho�$��b �8t to,l�n mà chixm không gian chE ngbi) 

• ~�<	��
	��0�c u�ng trên xe buýt 

Bi�n pháp cu�����i v�i h+c sinh vi ph8m , hành vi vi ph8m các quy tÆc xe buýt có thH d�	��xn vi�c mzt các 
��c quy�n xe buýt trong m;t th=i gian h8n chx, không quá 30 ngày.  

ThRn tr¡ng an toàn cho sinh viên 

• Bixt các tuyxn ��=	���x	��������
 tr8m xe buýt, bi�n pháp phòng ng
���	��0�	������$�*�0	�����=ng 
��'$�9&���!:��!"	���=ng và t8i tr8m xe buýt 

• Bixt s� tuyxn xe buýt chính xác  

• Th�o lu]n v� nh�ng vi�c c#n làm nxu xe buýt cu�i vào bu�i sáng ho�c không có ai 6 nhà vào bu�i
chi�u  

• �&<	�>&<	��xn tr8m / kh6i hành xe buýt t8i tr8m d
	��$�?	����$�.�	�����'c bix���xn và  có chzp
thu]n cFa cha mG

8. H�C SINH S¤ D������.N THO�������{NG VÀ CÁC THI�T B� ��.N T¤ (CHÍNH SÁCH 
JICJ)  
��i v�i m/$��?$��$Fa chính sách này, "thixt bW ���n t�" bao gb�.�	��	����<	�����i h8	.����n tho8��9���;ng, 
máy nghe nh8c Mp3, máy nghe nh8c iPod, tr' lý k� thu]t s� $��	�3	�N©��V.��+$�-�$�����n t� .��#&�A�.�$����
game c#m tay , máy �nh k� thu]t s�.��#&��¢��$�Ø*.������?	��-�$�����.������?	���H bàn và các công c/ ���n
t� ho�c pin khác mà truy�n tix	��	[�.��
	�`�n, ho�c d� li�u t
 	��=��	���-�	��	��=i khác.  
H+c sinh có thH s6 h�u và s� d/	�����n tho8��9���;ng và / ho�c các thixt bW phát tín hi�&����n t� khác s� gi�i
h8n vì các chính sách cFa huy�	����0�$�$����u ki�n và nguyên tÆ$�-�&��3�Y

• �i�n tho8��9���;ng  và / ho�c các thixt bW ���n t� s� ��'c czt gi� �!0	��	�
	��F riêng cFa h+c
sinh, túi, ho�c m;t chixc túi mang theo.  

• thixt bW 	�����<	����'c b]t ho�$���'c s� d/ng trong th=i gian gi�ng d8y, tr
 �!�=ng h'p
��'c phép cFa giáo viên. 

• Hi�&��!�6ng ph�i thixt l]*����ng d�n b� sung phù h'p v�i nhu c#u cF���!�=ng.  

• H+c sinh vi ph8m chính sách có thH có các thixt bW ���n t� bW tWch thu và bW x� lý k\ lu]t. Bzt
k� các n;i dung nào trong thixt bW ���n t� ��'$�	��=i qu�n trW ���ng d�n phù h'p v�i Quy�n
và Trách Nhi�m H+c sinh.  

Nh�ng n1 l7c này s§ \g5c th7c hic<�\/ \�m b�o tài s�<�\©�Z� t�ch thu (tÿc là khóa  trong m;��	�
	�
kéo,và nh�	���b v]t s� ��'$���	����x	��
	�*��	���H ��'c b�0���m trong m;t khu vCc bW khóa, vv ), Tuy 
nhiên, không ph�i �!�=ng chWu trách nhi�m v� sC mzt mát, thict h�i, holc b� \9<0�;«p bpt k¬ thi�t b�
\Qcn t .Thixt bW, ngay c� khi mzt mát, thi�t h8i hay tr;m cÆp kxt qu� t
 thixt bW bW tWch thu. 

9. B�T N�T  (CHÍNH SÁCH JICFA) 
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S� không có bÆt n8t, khuyxn khích tham gia vào bÆt n8t, ho�c tr' giúp và tixp tay cho m;��	��=i tham gia 
vào bÆt n8t cFa bzt k� 	��=i ghi danh, chzp nh]	�$�0�������
	��$�ÿc tuyHn sinh, ho�$�$[�_��W	���
	���_�
ho�$���'$�>"	��!�=ng Huy�	��!0	����	����=i hai (12) lWch tháng. Cho các m/$��?$��$Fa chính sách này là 
m;��	��=�����0�^&���W	���!"	��3��-� ��'c coi là m;t "sinh viên" cho �xn khi t�t nghi�p, chuyHn sang ( 
chuyH	����V.��� ���ng, thu hbi t
 �!�=ng Huy�n.  

���¡�	���$[�	��¢��>��`zt k� c� ý, bixt ho�$���	���;ng thixu th]n tr+ng cam kxt cFa m;t h+c sinh, cho dù cá 
nhân hay ph�i h'p v���	��=�����$.���i v�i m;t sinh viên khác, và �!0	���[�$� �����!�=ng h'*�-�&��3�Y

• A�$���	���;	���Ë���'c cam kxt và kxt n�i v�i m;t kh6���#u , m;t liên kxt v�i, ho�$��H duy 
trì thành viên trong bzt k� t� chÿc liên kxt v�i m;��$��-6 giáo d/c .

• A�$���	���;ng góp ph#	���0�	�&��$���3������	���?$��$�0����m 	
	�.��3����n h8i v� tinh th#n
ho�c suy thoái, ho�$�$�$�	�&�"	�	�3	�����	���?$�.��3����n h8i v� tinh th#n ho�c cá nhân suy 
thoái . 

T� chÿ$��$[�	��¢��>���;���;i thH thao, hi�p h;i, tr]t tC, xã h;�.�^&3	��0�	.��'p tác xã, câu l8c b;, ho�c m;t
	�[�����	���C ��'c liên kxt v�i m;��$��-6 giáo d/c và các h;i viên bao gbm chF yxu là sinh viên theo h+c
t8��$��-6 giáo d/$��[I�
�[�>����<	��>��!�0�$�Æn phòng v� �H vi ph8m chính sách này nxu n8	�	�3	��bng ý ho�$��	����&]	��H bÆt
n8t.
Phù h'p v�i quy chx, vi ph8m chính sách này không bao gbm m;t trong nh�	�����&�-�&��3�Y�

• sC ki�n thH d/c , thH thao , dC thi, cu;$�������'c tài tr' b6i m;t t� chÿc giáo d/c

• Bzt cÿ ho8���;ng ho�$���	�����>����
	����"��$�$��/c tiêu cFa m;��$���	���!:	�����0�9/c
h'p pháp, m;t h'*�*��*�$���	��trình ngo8i khóa, ho�c m;��$���	���!:	����&zn luy�n quân 
sC h'p pháp 

Tzt c� h+c sinh, giáo viên và nhân viên ph�i có bi�n pháp h'p lý trong ph8m vi thjm quy�n  cFa h+ �H 	�
	�
ch�n hành vi vi ph8m chính sách này. Sinh viên và nh�	��	��=i khác có thH báo cáo vi�c  quzy r�i cho bzt
k� nhân viên . Nhân viên  ph�i báo cáo sC vi�c v���	����!�=ng ho�c báo lên cho bên giám sát hành chính cao 
��	.�`}	���
	�`�n, v�i các chi tix��	�����H �Ë���'c cung czp. M;t thzt b8i b6i m;��	�3	���"	��H kWp th=i
��<	��`�0�$�0�	��=i qu�n trW �!�=ng ho�$������-�����	��$�?	��$�0���	���xp theo cFa m;t cáo bu;c quzy r�i
ho�c quan sát cFa h+ v� m;t v/ bÆt n8t có thH bW nhân viên x� lý k\ lu]t phù h'p v�i chính sách huy�n.
Nhân viên ph�i b�o toàn tính b�o m]t cFa nh�	��	��=i tham gia,ngo8i tr
 tixt l; sC vi�c chX do qu�n trW
�!�=ng h+c  ho�$������-�����	��$�?	��$�0���	���0�$���'c yêu c#u cFa pháp lu]t. Bzt k� �!�=ng h'p báo cáo 
ho�c quan sát quzy r�i bao gbm l8m d/ng tr7 em có thH ho�c vi ph8m quy chx ��'c bix���x	�.���i v�i nhân 
viên ph�����'$���i x� phù h'p v���^&���W	��*��*�>_������'$�`�0�$�0�$�0�$��^&�	���Cc thi pháp lu]t.

�H ��m b�o r}ng sinh viên và nhân viên nh]n thÿ$���'c n;i dung và m/$��?$��$Fa nó, m;t thông báo v�
chính sách và thF t/c này ph�����'c niêm yxt rõ ràng trong t
ng khu vC$���!�=ng h+$������'c thCc hi�n m;t
ph#n các quy�n và trách nhi�m trong cu�n s� tay cFa sinh viên. Hình thÿc n;*���	����xu n8i là có s�n cho 
-�	����"	����	�3	���"	��!0	���
	�*��	��	����!�=ng. B� trí cFa tzt c� các báo cáo / khixu n8i ph�����'c báo 
cá0�$�0�O������$I�O������c s� ��$��Wnh các chính sách cFa huy�	��Ë���'c thCc hi�n m;t cách thích h'p
và s� báo cáo và / ho�c gi�i thi�&��xn H;���bng qu�n trW có thH c#n thixt.

Tzt c� các hành vi vi ph8m chính sách này s� ��'c x� lý phù h'p v�i các thF t/c và hình ph8t thích h'p quy 
�Wnh t8i chính sách huy�	�$[�>�"	�^&�	��xn hành vi và k\ lu]t cFa h+c sinh, nhân viên, và nh�	��	��=i khác. 

VI - 58,  p. 15

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1965-3   Filed 09/28/16   Page 87 of 251



���ng d�n cho sinh viên Quy�n và Trách nhi�m, phê duy�t ngày 14  Tháng B�y 	
����5 (trang 21 s�����i 	����������	�����	
�����) (���������i chính sách JK)          

16

�#����$������������,(*����#�
-$������.����������'���
|;�O��0�9/$���!�¡0	���Ë�*�����!�H	��;��9�	��-�$��$�$���	��������*�8��$�	��	����;��9�	��-�$��$�$���	��
�;	��$[���H����*�ÿ	�������;����	��������*�8�I��²P���Ë�*�3	�>08��$�$���	���;	��$[���H����	��	
��$z*��;�
�%�����0��ÿ$��;����*�8�I�|}	��$�$��	��.�-�	����"	��
�$�$��!�=	���+$�-��	�]	���'$�	��	����	���;	�����	��
�C�����������	��������*�8�����	���CI��;����!0	��	��	�����$��*�9/	��$�$����	��9�	�L&��	�����!�$��	�����
$F��-�	����"	�>���H���$��W	��$�$���	���;	����?$���'*�	�z���\�>&]��$#	����x���H����������	�����$F���+$�-�	��
�?$��$C$I���	���;	����<	����'$������Ø���!0	��-C�$<�>]*����>���;��*�#	�$F���/$���"&���	����H�$F�����$��80�
!���<���!�=	���0�	�9��	�����E��!'�$�0�-�	����"	I��?�9/.���	���!�	���<	���b��*�/$�	"	���'$�$�$��>��$�$�-C�
���	��8���;���!�=	�.�	��	���������0��[�	"	��!6����	���;��*�#	 $F����x	��!:	��`:	�����=	���!0	�����$������
^&�x����	����I���$z*���H&��+$.�>ÿ���&�������!:	���;�*�����!�H	�$F���!7����$[���H���'$������Ø���!0	�����$������
��?$���ÿ$��;�	���"���!+	��$F���\�>&]���H����*�8�I�M�3	���"	�9W$���/�-�	����"	.�$�À	���8	�	���	�3	���"	 ���
�z	.�	�3	���"	��Ë��;�.��+$��]*����&�*������"	��E��!'.��0�$�	����3��>_��+$.��[	�������!��^&�	��!+	���!0	�����$�
�E��!'��+$�-�	���!0	�����$������^&�x��`z������z	�����	����6	���x	���	�����$F���+$�-�	�I

����#����{NG PH�����°C ±NG D�NG VÀ TH²C THI THEO PHÁP LU³T

Ngoài vi�c tham gia x� lý k\ lu]t 6 cz*��!�=ng, hành vi t;i ph8m nhz���Wnh ph�����'$�`�0�$�0�$�0�$�$�$��
quan thCc  thi pháp lu]t thích h'p. Hi�&��!�6ng, Phó Hi�&��!�6ng, ho�$�	��=����'$���'c yêu c#u ph�i báo 
cáo sC c� 	���-�&�Y  

S� d/ng ho�$����9+a s� d/	�������?�$�x��	��=i ho�c các 
công c/ nguy hiHm 

��	���;ng
gix��	��=i 

Tr;m cÆp 6 mÿ$��; �#u tiên

Tzn công tr#m tr+	����	�9�	��x	�����	���?$��	���"��
tr+ng

tzn công tình  
d/c 

��t phá m;t công trình

Hành vi tình d/c v�i tr7 vW ���	��	�"	�9��i 15 tu�i $��*�$[����
trang

Bzt k� t;i ph8m nguy hiH����i v�i
tr7 vW thành niên

S6 h�u, s� d/ng, bán, ho�c c� tình bán các lo8i thu�c bzt
h'p pháp

BÆt cóc ����+a Bom

 Ngoài ra, theo A.R.S. § 13-¼��.�	�3	���"	�	����!�=	����'c yêu c#u ph�i báo cáo ngay l]p tÿc bzt k� lý do 
$�?	����	��$Fa chz	�����	����<	��	��u nhiên v� v]t lý , bî bê, ho�c hành vi ph8m t;��>�"	�^&�	��xn tình 
d/$���i v�i tr7 vW thành  niên.  

2    HÀNH VI CÓ TH´ �´ TH²C THI VÀ BÁO CÁO  PHÁP LU³T

PH�N D: BI�
��#����{NG ( ÁP D�NG TH²C T� )
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Ngoài ra, Hi�&��!�6ng, Phó Hi�&��!�6ng, ho�$�	��=i phát hi�n CÓTH� `�0�$�0�$��^&�	���Cc thi pháp lu]t
có kh� 	
	������$#n thix���H duy trì an toàn. Khi thích h'p, viên chÿ$�	����!�=ng nên t]n d/ng sC hE tr' và 
can thi�*�$[����ng d�	����$��$zu cho h+c sinh và giúp h+ c�i thi�n hành vi cFa h+ không liên quan �xn thCc
thi pháp lu]t. M;t qu�n trW viên ph�i thông báo ngay l]p tÿc m;t tr' >_��������c ho�$�O������c, và B;
Nghành Sinh viên : 

S6 h�u , bán ho�c cung czp các chzt nguy hiHm bao g���!�'u và các lo8i chzt kích thích khác
Cu;c biHu tình cFa sinh viên tro	���[�$[���� 	
	���80����u ki�n không an toàn

����+a Thixt l]p ra m;t h� th�ng báo cháy gi� Tzn Công Phá Ho8i

3.   QUY TRÌNH ÁP D�NG ( TH²C HI.N )

Bzt cÿ h+c sinh có hành vi có thH ��m b�o t8��	��	���0�$��&�i h+c s� ��'c cung cz*����0��@	����F t/c. 
�3��
là m;t bi�n pháp tC v� pháp lý b�o v� quy�n l'i cFa h+c sinh và cha mG cFa h+ �����'c hixn pháp b�0���m.

|��c quá trình áp d/ng  bao gbm:  

� Thông báo b}ng mi�ng ho�c b}	���
	�`�n cho sinh viên cFa các cáo bu;$���i v�i sinh 
viên.

� M;��$���;���H trình bày v� phía h+c sinh  cFa câu chuy�n trong m;t bu������u tr#n chính 
thÿc ho�c h;i h+p . 

� Cho phép và cân nhÆc an toàn, cho m;t sinh viên ph�����'c lo8i bî t
 �!�=ng �!��c khi 
*��"	����u tr#n chính thÿc v�i nghe theo càng s�m càng t�t.  

� T�<	��`�0��#���F ���>��$���;i cho m;t phiên h+*����u tr#n. 

� �[�>��*�/ huynh s� ��'c thông báo b}	���
	�`�n cFa tzt c� các h� th�ng treo và h+ có 
quy�n trong m;t cu;c h+p v�i hi�&��!�6ng.  

� Nxu cha mG không hài lòng v�i quyx���Wnh cFa bzt k� nhân viên cF��	����!�=ng  h+ có 
quy�n yêu c#u xem xét l8i b6i các nhân viên cF��	����!�=ng và  giám sát ngay l]p tÿc . 

� Quá trình chính thÿc thCc hi�n(bao gbm c� m;t viên chÿ$����u tr#n) cho tixn trìnhh� th�ng  
treo ho�c truc xuzt dài h8n.

� M;t quy�n khixu n8i quyx���Wnh k\ lu]t cho Hi�&��!�6ng, Phó Hi�&��!�6	�.�	��=����'c chX
�Wnh, ho�c B; Nghành Sinh Viên H+$�P�	��|:	���Àng. 

4. QUY TRÌNH ÁP D�NG TH²C HI.N CHO SINH VIÊN V�I K� HO�CH 504  HO·C IEPs  

H¡c sinh khuy�t tRt theo M¹c 504 holc IDEA (và sinh viên b� nghi ngº có khuy�t tRt) có th/ \g5c x
lý k¼ luR3�30�j�;9;0�3g½<J�37 <0g�Zpt k¬ sinh viên khác và có th/ b� \¾<0�;0¿ ;0j�\�<��Â�<J=>�3Ã;0��Ä>�
c a h¡c m1Q�<�Y�0¡c. N�u mÅt hc thÆng treo quá 10 ng=>�3Ã;0��Ä>�\g5c d7 tính, th  t¹;�\lc bict ph�i
\g5c tuân theo.
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MÅt hÅi ngh� È9;�\�nh bi/u hicn ph�Q�\g5c tÉ chË;�34gdc ngày thË 11 c a hc thÆng treo

Nxu h;i nghW ��$��Wnh biHu hi�n kxt lu]n r}ng hành vi cFa h+c sinh là m;t biHu hi�n cFa tình tr8ng khuyxt
t]t cFa h+$�-�	�.�-�&��[���<	��$[�`��n pháp k\ lu]t có thH tixp t/$���'c thCc hi�n. Nhóm 504 ho�c IEP ph�i
tri�u t]*��H phát triHn m;t kx ho8ch hành vi thích h'p cho sinh viên  
 Nxu h;i nghW ��$��Wnh biHu hi�n kxt lu]n r}ng hành vi cFa h+c sinh không ph�i là m;t biHu hi�n cFa tình 
tr8ng khuyxt t]t cFa h+c sinh, các huy�n có thH �*���t bzt cÿ ���u gì treo dài h8n ho�c tr/c xuzt nó s� �*���t
�!0	��$�$��!�=ng h'*����	���C nxu m;t h+c sinh không bW khuyxt t]t là nh�	��	��=i ph8m t;i. Qu]n không 
$[�	��¢���/ tixp t/c cung czp dWch v/ giáo d/c cho h+c sinh 504 trong th=i gian bW �:	��$�X h+c dài h8n
ho�c tr/c xuzt. Tuy nhiên, các Huy�n ph�i tixp t/c cung czp dWch v/ giáo d/$�$�0�-�	����"	��F ���u ki�n
theo IDEA. Vui lòng tham kh�0�$�$�^&���Wnh Ban qu�n trW thích h'p JKA và JKAB và S� tay Giáo d/$���c
bi�t cho các thF t/c c/ thH

M;t h+c sinh khuyxt t]t theo IDEA có thH ��'c g+i m;t thay thx thixt l]p giáo d/c t8m th=i trong m;t s�
�!�=ng h'*�>�"	�^&�	��xn vi�c s� d/ng ho�c s6 h�&�����@�.������?.���������	���?$��	ghiêm tr+ng. Tham 
kh�o Cjm  nang Giáo d/$���c bi�t cho các thF t/c c/ thH.  

S7 Can Thicp � 
4gºng 

M;t thay thx cho h� th�ng treo ngÆn h8n cho phép h+$�-�	���H tixp t/c nh]	���'$����ng d�n l�p h+c t
 giáo 
��"	���'c chÿng nh]n n;i dung trong m;t l�p h+c �!0	���!�=ng, nxu có. 


4j<J�34gº<J�\¾<0�;0¿ 34j<J�34gºng - ��'$����u hành b6i m;�����0���"	�$[��!:	���; cao. Các sinh viên s�
tixp t/c theo giáo trình c�t lõi cFa h+

5. �Î�����Ï H�C
H;i nghW can thi�*��H gi�i quyxt các vz	��� ph�����'c lên kx ho8ch v�i ph/ huynh, h+c sinh và nhân viên 
	����!�=ng m;��$�$����?$����	��>���;t ph#n liên t/c hE tr' và can thi�*���'c thCc hi�	��H hE tr' sinh viên 
thành công. 

�¾<0�;0¿ ng«n h�n - M;t hi�&��!�6ng ho�c hi�&��!�6ng có thH �:	��$�X m;t h+c sinh  t
 m;��N�V��x	���=i
(10) ngày h+c do hành vi sai trái, tùy thu;c vào mÿ$��; nghiêm tr+ng cFa hành vi sai trái. Tuy nhiên, hi�u
�!�6ng có thH $[���	���;ng này chX sau khi h+ �Ë���$��Wnh, thCc hi�n và tài li�u can thi�p hành vi thích h'p
trong m;t th=i gian h'p lý. (Xem can thi�p g8$���#&�9�	����'c li����"�9������	���;ng Czp 1 cho ví d/ v�
các chix	�>�'c thích h'p). ChX sau khi thCc hi�n bi�n pháp can thi�p v����; chính xác có thH là hi�&��!�6ng 
t
 ch�i h+ là không phù h'p trong m;t tình hu�ng nhz���W	�.����$�	��>��*���	��-�$���H �:	��$�X ngÆn h8n
	����;t h� qu�.  

Quyx���Wnh làm vi�$�N�:	��$�X ngÆn h8n): Nxu h+c sinh bW �:	��$�X.���:���'c m;��$���;���H hoàn thành khóa 
h+c cFa h+ �H ��m b�o r}ng h+ không bW t/t h]u trong h+c t]*I�L&���Wnh JK-R�.��:	��$�X ngÆn h8n nói: 
"Các sinh viê	���'c phép truy c]p vào bài t]p trên l�*�����H `%��Æp các bài kiHm tra sau khi tr6 v� �!�=ng. 
Bài t]p v� nhà ph�����'c cung czp cho ph/ �&�	���H nh]n t8���
	�*��	���!�=ng. "Ho�c, nxu kh� thi, bài t]p
v� nhà s� ��'c cung czp trCc tuyxn. Qu�	�>_��!�=ng h+c nên giúp ph/ huynh và h+c sinh có trách nhi�m
chia s7 �H sÆp xx*��H $[���'c bài t]p và bài t]p v� 	���	����]y và có nhi�m v/ hoàn thành quay tr6 l8i

VI - 58,  p. 18

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1965-3   Filed 09/28/16   Page 90 of 251



���ng d�n cho sinh viên Quy�n và Trách nhi�m, phê duy�t ngày 14  Tháng B�y 	
����5 (trang 21 s�����i 	����������	�����	
�����) (���������i chính sách JK)          

19

�!�=	���H *�3	��W	���bng th=i lzy l8i long tin . M;t t]p h'p các bài t]p ph�����'c hoàn thành và tr6 v� �!��c
khi m;t t]p h'p các bài t]p có thH ��'c ch+	I�P�	����"	��:	��$�X  hoàn thành nhi�m v/ �[�-� ��'c cho phép 
trong m;t th=i gian h'*�>_��H làm bài kiHm tra  khi tr6 l8���!�=ng. Trong th=i h8	��:	��$�X, h+c sinh  6 l8i
�!�=ng h+c và các ho8���;ng TUSD. Nxu nó là c#n thix���H ����xn m;���!�=ng h+c, h+c sinh ph�i sÆp xxp
�!��c v�i hi�&��!�6ng ho�c hi�&��!�6ng chX �Wnh.

�¾<0�;0¿ dài h�n – M�����'c bixt  Cán b; ��'c s� d/	���H ���u tra sC vi�$��������!��^&�x���Wnh liên quan 
�x	��� nghW  vi�$��:	��$�X dài h8n  ho�c tr/c xuzt. M;t Viên Chÿ$����u Tr#n có thH �:	��$�X m;t h+c sinh 
trung h+$�$�0��x	�����	����I��:	��$�X dài h8	���	�¼��	������i v�i các kho�n ngo8i tr
 vi ph8m 6 cz*��; 5 
IM�����'c bixt cán b; có thH $[���	���;ng này chX sau khi chính quy�	���Ë�9%	���+i bi�n pháp  và chixn
>�'c ngành khác (xem can thi�*���'c li����"�9������	���;ng Czp 1 cho ví d/ v� các chix	�>�'c thích h'p ) , 
ho�c khi h+ có ít nhzt xem xét nh�ng lCa ch+n thay thx và t
 ch�i h+ là không phù h'p trong m;t tình hu�ng 
nhz���Wnh . Sinh viên bW �:	��$�X ��	���	����$[���H có m;t tùy ch+	��H ghi danh vào các " k� 	
	��-�ng " 
thay thx $�0�$���	���!:	���:	��$�X. " K� 	
	��-�ng " thay thx $�0�$���	���!:	���:	��$�X cung czp m;t môi 
�!�=ng thay thx cho sinh viên tixp t/c nh]	���'$����ng d�n trong th=i gian bW �:	��$�X.

Thay th� giáo d¹c -M;t thay thx cho h� th�ng treo dài h8n cho phép h+c sinh tixp t/$���'$����ng d�n l�p
h+c t
 ���0���"	���'c chÿng nh]n t8i m;���!�=	���8i h+c khác.

Quy�3�\�nh làm vicc ( treo dài h�n) : Nxu h+c sinh bW �:	��$�X .���:���'c m;��$���;���H hoàn thành khóa 
h+c cFa h+ �H ��m b�o r}ng h+ không bW t/t h]u trong h+c t]p . Qu�	�>_��!�=ng h+c nên giúp ph/ huynh và 
h+c sinh có trách nhi�m chia s7 �H sÆp xx*��H $[���'c bài t]p trên l�*�	����]y và bài t]p v� nhà và có 
nhi�m v/ hoàn thành quay tr6 l8���!�=	���H phân lo8i và tín d/ng. M;t t]p h'p các bài t]p ph�����'c hoàn 
thành và tr6 v� �!��c khi m;t t]p h'p các bài t]p có thH ��'c ch+n t8���
	�*��	���!�=ng . Ho�c , nxu kh� thi 
, bài t]p v� nhà s� ��'c cung czp trCc tuyx	�I�P�	����"	��:	��$�X viên hoàn thành nhi�m v/ �[�-� ��'c cho 
phép trong m;t th=i gian h'*�>_��H làm bài kiH���!���!�	����Hm khi tr6 l8���!�=ng. Bài t]p v� nhà s� ��'c
thCc hi�n b6i các giáo viên cFa h+$�-�	����i v�i ph#n còn l8i cFa h+c k� . Tuy nhiên, do nh�	����[���
	�
trong sinh viên gi� v�i công vi�c l�p h+c thông qua bài t]p 6 nhà m;���:	�.������<	��$[���'c nghe  gi�ng 
d8y trCc tixp, sau khi kxt thúc m;t h+c k� , sinh viên s� nh]	���'c hE tr' h+c t]p thông qua m;��$���	��
trình thay thx �²P��	�����0��8o t
 xa . Trong th=i h8n cF���:	��$�X, h+c sinh v�n tham gia t
 tzt c� các
�!�=ng h+c và các ho8���;ng TUSD. Nxu nó là c#n thix���H ����xn m;���!�=ng h+c, h+c sinh ph�i sÆp xxp
�!��c v�i hi�&��!�6ng ho�$�	��=����'c  hi�&��!�6ng b� nhi�m 

6. T����Î�����Ï H°�������	,^>���nh JK-R4) 

M;t qu�n trW viên có thH nên cung czp m;t h'*��bng ho�n l8i tr
 khi có nh�	���!�=ng h'p c/ thH mà s� làm 
cho nó không phù h'p. Theo m;t h'*��bng ho�n l8i, m;t qu�n trW viên ngay l]p tÿ$��:	��$�X ra khî���!�=ng , 
(1) h+c sinh th
a nh]n có vi ph8m, (2 ) h+c sinh và ph/ �&�	����	��=i giám h; �bng ý v���$�$����u ki�n
nhz���Wnh, và (3) h+c sinh và ph/ �&�	����	��=i giám h; ký h'*��b	�.���'c g+i là m;t h'*��bng ho�Ïn l� Ìi. 
Th=i h8n cFa h'*��bng ho�Ïn l� Ì����<	����'c ��'t quá th=i h8n t8m d
ng t������$�0��ÿ$��; hành vi ph8m
t;i. Nxu m;t h+c sinh vi ph8m / h'*��bng ho�Ïn l� Ìi cFa mình v�i m;t hành vi ph8m t;i , h+c sinh ph�i ph/c
v/ th=i h8n còn l8i cFa hành vi ph8m t;��`�	��#u c;ng v�i vi�$��:	��$�X cho hành vi ph8m t;i khác. Hai h�
th�ng treo s� ��'c thCc thi cùng m;t lúc . (Nh�ng ngày cu�i cùng cFa vi�$��:	��$�X �#&���"	�$�	��-� là ngày 
�#u tiên cFa vi�$��:	��$�X b� sung). 
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7. KHI�U N�I

H+c sinh và ph/ �&�	����	��=i giám h; có quy�n kháng cáo ngÆn h8n và quyx���Wnh �:	��$�X dài h8n, tuy 
nhiên dCa trên kháng cáo t
 quyx���Wnh cu�i cùng cFa Ban qu�n trW >�"	�^&�	��xn kháng cáo treo dài h8n
ho�c quyx���Wnh tr/c xuzt cF��	[I�NÙ����~�$�?	��-�$�����$�$�^&���Wnh kèm theo 

8 . TR�C XU�T 

Tr/c xuzt s� chX ��'$��� nghW cho Czp 5 hành vi vi ph8m . Tr/c xuz����'$���$��Wnh là thu hb���¢	����Â	���c
quy�n theo h+c m;���!�=ng TUSD tr
 khi H;���bng qu�n trW �Wnh l8��$�$���c quy�n. M;t hi�&��!�6ng có thH
ho�c , trong m;t s� �!�=ng h'p , ph�i yêu c#u T�	��O������c nghW H;���bng qu�n trW vi�c tr/c xuzt m;t
h+$�-�	�I��3��>��`��c k\ lu]t nghiêm tr+ng nhzt có s�n . Là m;t ph#n cFa quyx���Wnh tr/c xuzt , Ban qu�n
trW có thH cho phép các sinh viên n;*���	���	�	�]n l8����<	��^&���
	�*��	��P�	����"	�.��+$�-�	��`:	���Àng 
và can thi�p sau khi bzt k� kho�ng th=i gian nó có thH thixt l]p. H;���bng qu�n trW , ho�$�	��=����'c chX
�Wnh , có thH thixt l]*����u ki�	���	�	�a trong quá trình nh]n tr6 l8i mà h+c sinh ph�i thCc hi�	��!��c khi 
nh]p h+c cFa h+ vào quá trình gi�ng d8y. Trong th=i h8n cFa vi�c tr/c xuzt , h+c sinh v�	�����
 tzt c� các
�!�=ng h+c và các ho8���;ng Tucson Unified School District . Nxu nó là c#n thix���H ����xn m;���!�=ng h+c , 
h+c sinh ph�i sÆp xx*��!��c v�i hi�&��!�6ng ho�$�	��=i hi�&��!�6ngb� nhi�m .

 H+c sinh khuyxt t]���F ���u ki�n theo IDEA s� tixp t/$���'c cung czp dWch v/ giáo d/c , m�c dù trong m;t
�<���!�=ng thay thx. 

9. ÁP D��������"���C TÐ @���#����{NG B�T BU{C

��i v�i hành vi vi ph8�������îi ph�����	���;ng cz*��; 4 ho�c 5 h]u qu�, hi�&��!�6	��$[���c quy�	��H tìm
kixm sC t
 bî bzt k� ph#n nào ho�c tzt c� các bi�n pháp k\ lu]t bÆt bu;$���<	��^&��$�$�©�[�O������c thích 
h'p. Hi�&��!�6ng có thH tìm kixm sC t
 bî và, nx&���'c phép, các bên liên quan trCc tixp ph�����'c thông 
báo trong nh�ng lý do t
 bî �Ë���'c czp.  

MiÂn tr
 có th/ ��'c tìm kixm khi x� lý k\ lu]�����0�^&���W	��>�"	�^&�	��xn vi�c s6 h�u m;�������?��0�c
���9+a cFa m;��$��-6 giáo d/c. Theo lu]t tiH&�`�	���!0	���!�=ng h'p này, chX có H;���bng qu�n trW có thH
quyx���W	�.��!"	�$��-6 t
	���!�=ng h'*.�$�0�9%��*�����9��i hình ph8t bÆt bu;c.J 

PH¬N E : THÑC HÀNH PHC HÒI; TÍCH CÑC HÀNH VI CAN THI¶P VÀ H� TRÔ (PBIS)

THÑC HÀNH PHC HÒI 

ThCc hành Ph/c Hbi là m;t khuôn kh� �H cung czp cho nh�	��	��=i bW �	����6ng b6i cu;$��&	���;t công 
c/ và nguyên tÆc c#n thix���H gi�i quyxt vz	��� và xây dCng các m�i quan h�. ThCc hành Ph/c Hbi t]p trung 
vào các r�i lo8n c�m xúc và xã h;i t8o ra b6���&	���;t và cung czp m;��^&���!:	���H t� chÿc sinh viên chWu
trách nhi���$�0���	���;ng cFa h+ trong khi xây dCng m;���<���!�=ng h+c hE tr'.

� �!�=ng h+c, thCc hành Restorative cung czp m;t cách tixp c]n chF �;ng cho vi�c xây dCng m;t c;ng 
�b	��$�
��-[$�9Ca trên sC h'p tác, hiHu bixt l�n nhau và tôn tr+	����*�>8i. Quá trình này gi� sinh viên chWu
trách nhi���$�0���	���;ng cFa h+ trong khi, cùng m;t lúc, vi�c xây dCng m;���<���!�=ng h+$�$�&���0I�PC
$�@�_���'c trao cho các n8	�	�3	����	��=i ph8m pháp, cho dù h+ là sinh viên ho�c nhân viên. ThCc hành 
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Ph/c hbi $�0�*�Ø*�	��=i làm sai m;��$���;���H tái gia nh]p c;	���b	��	����!�=ng sau khi h+ �Ë���Cc hi�n
��	�`%I�Ù���`"	�9�����H mô t� các chix	�>�'c thCc hành Hb���[�$[���H ��'c s� d/ng b6i các trang web.

Tzt c� các trang web có ho�c chia s7 m;�����u ph�i viên ph/c hbi và tích cCc thCc hành trang web 
N�R©©PA�VI����u ph�i viên hE tr' vi�c h+c t]p cF��	����!�=ng có thH ��'c chX �W	���H ph/c v/ 	���>��
RPPSC cho trang web. Các RPPSCs có trách nhi�m hE tr' gi�ng d8�����	�3	���"	��H: (a) giao tixp hi�u qu�
n;i quy cF���!�=ng; (b) cFng c� hành vi cFa h+c sinh cho phù h'p; và (c) s� d/ng qu�n lý xây dCng l�p h+c, 
các can thi�p hành vi tích cCc và hE tr', và các chix	�>�'c thCc hành ph/c hbi.

ThCc tiÂ	���	���;ng Ph/c hbi t
 chính thÿ$��xn không chính thÿc. � �!�=ng h+c, nh�	����	���;ng này bao 
gbm:

� Vòng tròn nhî: m;������	��=i g�*�	��&��H �Wa chX m;t th=i gian ngÆn và gi�i quyxt m;t vz	���; t8o
���u ki�n cho các cán b; huy�n bao gb�����0���"	.�	�3	���"	�����zn, qu�n lý, và / ho�c h+c t]p hE
tr' ���u ph�i viên. 

� Nhóm ho�c l�p vòng tròn: m;t nhóm l�	���	�$[���H ��*�ÿng trong m;t vòng tròn l�n ho�c m;t vòng 
tròn trên l�*��H th�o lu]n v� các vz	���, tr� l=i câu hîi, gi�i quyxt vz	���, ho�c cung czp thông tin 
ph�n hbi; t80����u ki�n cho các cán b; huy�n bao gbm giáo viên, qu�n trW viên, và / ho�c h+c t]p hE
tr' ���u ph�i viên. 

� H;i nghW ph/c hbi chính thÿc: gi�i quyxt các vz	��� nghiêm tr+ng cFa hành vi. Nh�ng cu;c h;i th�o
có thH >�"	�^&�	��x	�	��=i làm sai, n8n nhân, cha mG, và qu�	�>_��!�=ng h+c. ChX nh�	��	��=����'c
��0��8o trong các h;i nghW chính thÿc có thH t80����u ki�n cho m;t cu;c h+p chính thÿc.

� Toà án vW thành niên: là các tòa án gi�i quyxt vz	��� cung czp m;����	���;ng thay thx cho nh�ng 
-�	����"	��Ë�$����xt m;t hành vi ph8m t;i, t80����u ki�n cF��$�$��bng nghi�p cFa h+. 

CAN THI.P HÀNH VI TÍCH C²C VÀ HÑ TR°

Tích cCc can thi�p hành vi và HE tr' ("PBIS") là m;t, chF �;ng, d� li�&����ng khuôn kh� dCa trên b}ng 
chÿ	���[�`�0��bm m;t lo8t các bi�n pháp can thi�p theo t
ng cz*���'c thixt kx �H 	�
	�$��n hành vi có vzn
�� khi d8y h+c các hành vi thích h'p v� m�t xã h;i. Tr+ng tâm cFa PBIS là t80�!�����9&���!:��<���!�=ng h+c 
t]p cho tzt c� h+$�-�	���!0	���[���	�������?$���'*���'c hE tr' và vz	��� hay hành vi gây r�����'c chuyHn
���	�I��
	��[��	�����'c t8o ra b6i:

� Ù�$��Wnh và k� v+ng v� hành vi 
� Giám sát và th
a nh]n hành vi thích h'p
� Cung czp các h]u qu� khÆc ph/c và thích h'p cho các lEi v� hành vi 
� Cung czp các dWch v/ thích h'p cho sinh viên, nh�	��	��=i c#n hE tr' thêm v� hành vi 
� S� d/ng m;t h� th�ng qu�	�>_����0�	�[���H �����-���$���	���!:	��©|�P
� S� d/ng d� li�&�$[�>�"	�^&�	��H gi�i quyxt vz	���

Trong Tích cCc hE tr' can thi�p hành vi (PBIS) h� th�ng, sinh viên, nh�	��	��=����<	����*�ÿng v�i sC hE
tr' h+c r;ng ho�c l�p h+$���'$���t ra cho tzt c� h+c sinh, có thH ��'$���	�������H ��$��Wnh chÿ$�	
	��$Fa
$�$���	�����-����!�����<	��^&����	��������	�����$�ÿ$�	
	��N |�V�����;t can thi�p có thH ��'c kxt h'p v�i
hoàn c�nh cFa h+. Các can thi�*��Ë���'c chÿng minh là thành công qua các cz*��; tu�i và czp bao gb�Y����
vzn, các nhóm k� 	
	���Ë��;i, các câu l8c b; dCa trên s6 thích, theo dõi hàng ngày cFa vz	��� hành vi lCa
ch+n. Trong m;t s� ?���!�=ng h'p, khi nh�ng hE tr' 	�[��>����<	���F, các can thi�p t
ng cá nhân liên quan 
�xn nhi�u h� th�ng và dCa trên d� li�u có thH ��'c thCc hi�n. Nxu các tình hu�	��>�"	�^&�	��xn m;t ho�c
nhi�u n8n nhân , ThCc hànhPh/c hb����'c b� sung. Xem "Cz*��;���!"	��!�	����9�����3��$�0��;t danh 
sách các bi�n pháp can thi�p.
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PH¬M� �Y���M��MO���

���u ki�n lCa ch+n nxu không thH áp d/ng cách gi�����?$�����$�	��&���'$����0�^&���W	��9�����3�Y

Có th/: m;t sC lCa ch+	��H ��	���;	��������<	�.��H phân bi�t v�i "trách nhi���.���������îi ph�i có m;t
��	���;ng c/ thH. 

Nên: thH hi�n m;t l�nh ho�$���	���;ng c#n thixt.

�W<J�kQÕ<�4W�b=�JQW�3�<JY����	����x	���	���$[�	��¢��>��$�$��+c sinh tixp t/c vi ph8m các GSRR, ngay c� sau 
khi các qu]	��Ë�$� gÆng can thi�p và ghi c�Ø*I�������
	���$[�	��¢��>��$�$�^&�n trW viên có thH trình bày rõ 
r}ng hành vi có 

Ví d/ N��	����Cc hi�n H+ sinh X b}ng l=��	[���?$���;ng m;t cu;c chixn gi�a hai h+c sinh khác trêu 
ch+c b6i các sinh viên. Nh]n m;����	���;ng czp I, nh]	���'c m;t sC can thi�*.����-�&��[��?$���;ng 
khác.

Ví d/Y�NO����
	��VY��+c sinh X b}ng l=��	[���?$���;ng m;t bzt hòa thÿ hai, s� d/ng ngôn ng� �[�`Æ���#u
	����!"&�$�+$�	��	�������
	���xn l=i nguy�n rFa và tzn công cá nhân. 

TÉ<�30g½<J�30/ chpt: sC gi�m giá cF�����u ki�n v]t lý mà không yêu c#&�$�
��-[$����x bên ngoài. 

Li]^��Ö<0: thixu th]n tr+ng thích h'p; bzt cjn cFa h]u qu�. M;t h+$�-�	��$[���	���;	����t b�n thân và / 
ho�c nh�	��	��=�����$��!0	����=ng nguy hiHm.

Ll8�\Q��lp l�i: cho bixt, thCc hi�n, ho�c x�y ra m;t l#n n�a và m;t l#n n�a (ít nhzt là hai l#n).

Chp<�30g½<J�30/ chpt nghiêm tr¡ng: sC thiêt h8i cF�����u ki�n v]t lý mà c�n tr6 kh� 	
	��$Fa h+$�-�	���H
nh]	���'$����ng d�n, và là lo8i chz	�����	���;t cách h'p lý r}ng s� yêu c#&�$�
��-[$����x bên ngoài.

Duy trì: tixp t/c trong th=i gian dài ho�c không bW ���	��08n; kéo dài. 

PH¬N G : MÐA��¨M���ÊNG
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~��������Ø��$�$���	���;ng, các huy�n phz	��z&��H thCc hi�n ph/c hb������H gi� cho các sinh viên 
trong l�p h+c cFa mình bzt cÿ khi nào có thH. Hành �;ng k\ lu]t ph�����'c không phân bi�����i x�,
công b}ng, phù h'p lÿa tu��.�������	��ÿng v�i mÿ$��; nghiêm tr+ng cFa hành vi sai trái cFa h+c sinh.

Hi�&��!�6ng có thH thCc hi�n theo quyx���Wnh h'p lý trong quyx���Wnh vi ph8m x�y ra.

Các biH&��b 9�����3��>�����"�$�$���	���;ng có thH ��'c thCc hi�n b6���������$�	����!�=	��	���>���xt
qu� cFa m;t hành vi vi ph8m. Cz*���	���;	����$��W	����	���;ng t��������i v�i hành vi vi ph8m
��'c giao cho cz*��[I�M���&���	���;ng có thH ��'c áp d/ng cho m;t ph8m duy nhzt. Ho8t �;ng 
��'c li����"��!0	���	��]m là t�i thiH&������	���;ng bÆt bu;c cho r}ng mÿ$��; vi ph8�I���i v�i tzt c�
các hành vi vi ph8m, ph�i có thông báo ph/ huynh và h;i nghW sinh viên là bÆt bu;c.

C
�

P 
1

� Thông báo cho cha m×
và yêu cØu

� HÅi ngh� H¡c sinh
� Vòng ph/c hbi
� H;i nghW Hbi Ph/c 
� TWch thu hàng l]u 
� Sinh viên b}ng l=i xin lEi
� Sinh viên xin lEi b}	���
	�

b�ng
� C�nh báo
� A��^&�	�`"	�	�0���$[�>�"	�

quan

� Giam gi�N�!��c và sau gi= $����!���6
�!�=ng )

� Hòa gi�i  
� ��c quy�n treo 
� Bb�����=ng 
� H+c  ngày thÿ b�y
� Tòa án thixu niên 
� ��	��������	�����$�ÿ$�	
	��
� Hành vi h+c t]p
� Th=i gian thCc (không quá 30 phút)
� TiHu lu]n ph�n hbi 
� H;i nghW tham vzn 6 �!�=ng 
� DWch v/ c;	���bng (không chi tixt )

� Dùng l8i cho l�p khác nhau
� Hành vi h'*��bng
� Nhóm Hành Vi
� ��	������������ d+a 
� Kx ho8ch can thi�p hành vi
� Giám sát vz	��� lCa ch+n hành vi

��	���;ng khác (phù h'p v�i
� Czp 1 khác can thi�p và chzp

thu]n cFa RPPSC).

M;t s� ��	���;ng có thH không có s�n 6
tzt c� các trang web

C
�

P 
2

Bzt k� ��	���;ng t
 cz*��!��$�N��!��$�����V�N-V�$�	��có th/ ��'c áp d/ng. 

� Ph¹c Hoi HÅi ngh� và / holc bÉ các mÆi 
� Nhóm k� 	
	���Ë��;i và / ho�$�����zn  
� �:	��$�X 6 �!�=ng / Can thi�p (1-3 ngày ) 	��	��$�X khi các hành vi sai trái cFa h+$�-�	����	��9�Ân ra và gia 

�
	��.����$�X -�&������!�	����`��Ë�>#	��#&���"	��Ë�$� gÆng và ghi các lo8i can thi�*�N-V���'c s� d/ng trong 
PBIS ho�c ThCc hành ph/c hbi.

C
�

P 
3

Bzt k� ��	���;ng t
 cz*��!��$�N�!��c kia )  (s) ;Ä<J�;_�30/ ��'c áp d/ng. 

� �=<0�\Ång ng«n h�n trong 34gºng và / holc hoWÛn lW Üi 
� Ph¹c Hoi HÅi ngh� và / holc bÉ sung
� �:	��$�X 6 �!�=ng / Can thi�*������:	��$�X h+c và / ho�$��:	���!� (NgÆn h8n 1-���	���V�	��	��$�X khi các 

hành vi sai trái cFa h+$�-�	����	��9�Â	�!����������
	��.����$�X -�&������!�	����`��Ë�>#	��#&���"	��Ë�$� gÆng và 
ghi các lo8i can thi�*�N-V���'c s� d/ng trong PBIS ho�c ThCc hành ph/c hbi.

C
�

P 
4

Bzt k� ��	���;ng t
 cz*��!��$�N��!��c kia ) (sÞ�;Ä<J�;_�30/ ��'c áp d/ng. 

� 
4j<J��¾<0�;0¿ h¡c và / holc hoWÛn lW Üi - dài h�n (11-30 ngày) 
� HÅi ngh� Ph¹c hoi và / holc vßng tròn bÉ sung ( ngay khi tái nhRp h¡c)

C
�

P 
 5

 

Bzt k� ��	���;ng t
 cz*��!��$N��!��c kia ) (s) ;Ä<J�;_�30/ ��'c áp d/ng. 
  

� 
4j<J��¾<0�;0¿ h¡c và / holc hoWÛn lW Üi - dài h�n (11-180 ngày) 
� Ph¹c Hoi HÅi ngh� và / holc bÉ sung (khi tái nhRp h¡c)
� Tr/c xuzt
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1. Tzt c� các bu�i h+p ph/ huynh s� ��'c thCc hi�n m;t cách kWp th=i . Ph/ huynh có thH tham gia 
vào m;t cu;c h+*�^&�����n tho8i ho�c m;��*���	����ÿc tixp c]n truy�n thông. H+c sinh s� không 
��'c x� lý k\ lu]����	�n�a chX vì cha mG không thH tham gia vào m;t cu;c h+p 

2. M;t h+c sinh s�n sàng hE tr' ho�c bu;c h+$�-�	�����$��H thCc hi�n m;t hành vi vi ph8m các 
nguyên tÆc này s� ��'c t� chÿc trách nhi�m ngang nhau cho các vi ph8m.

3. C� tình vi ph8m có thH yêu c#u bW x� lý. Qu�n trW viên s� ��$��Wnh mÿ$��; phù h'p cF����	���;ng 
�H ����$�0��;t vi ph8m  c� �:	��I���	���;ng nói chung s� 6 m;t mÿ$��; ?����	�-0���i vi ph8m
thCc tx . 

4. Các qu�n trW viên có thH áp d/ng m;����	���;ng mà là m;t cz*�$�0���	�	�"���x�.�	��	��$�X sau 
khi nh]	���'c sC chzp thu]n b}	���
	�`�n cFa Tr' >_�O������c ho�c t
 >Ë	���80��!�=ng tiHu
h+c. Tr' >_��������$������������c s� không cho phép m;t duy nhzt cFa hành vi ph�����'c nâng 
$�0���	��;t czp, không ph/ thu;c vào t#n s� xuzt hi�	I�P�	����"	�|:	���Àng s� xem xét li�u các 
giáo viên và / ho�c qu�n trW ��"	��Ë�$� gÆ	���H thCc hi�n có hi�u qu� các can thi�*��H gi�i quyxt
bzt k� vz	��� ti�m jn ho�$�$������'c gi�i quyxt.

5. Hai mÿc vi ph8m (Phân viÂn thông "và" Công ngh� khác ") có thH ��'c nâng lên m;t vi ph8m
mÿ$�¼�	��	����<	��$[���H d�	��xn thCc hi�	��:	��$�X h+c. M;t mÿ$��; 3 vi ph8m ("S� d/ng 
��<	���@	��$�$��$Fa công ngh�, máy tính") có thH ��'c nâng lên m;t vi ph8m mÿ$��; ��	��	��
không có thH d�	��xn m;t h� th�ng treo dài h8n. 

6. ��i v�i h� th�ng treo, Qu�n trW viên ph�i giao tixp v���-�	����"	�|:	���Àng ngay l]p tÿc. Sinh 
��"	|:	���Àng s� xem xét tzt c� h� th�ng treo.  

7. ~�����$��Wnh mÿ$��; thích h'p cF����	���;	���H mzt, các qu�n trW viên s� có thH xem xét khixu
n8i cFa sinh viên tC b�o v�, b�o v� nh�	��	��=i khác ho�c b�o v� tài s�n. 

8. ~�����$��W	����	���;ng thích h'*��H thCc hi�n, qu�n trW 6 czp tiHu h+c (Pre- K- L�p 5 ) có thH
xem xét tzt c� các hành vi vi ph8m , ngo8i tr
 s6 h�&������?��0�c bzt k� t\ l� m������9+a cho m;t
$��-6 giáo d/c , 6 m;t mÿ$��; thz*���	�-0���i vi ph8m thCc tx . 

9. Qu�n trW có thH không thu hbi ghi danh cFa h+c sinh ho�c tình tr8ng nam châm ( có nh�ng tác 
�;	��V��!0	��	
���+$�	����;t h� qu� ��i v�i vi ph8m k\ lu]t.

10. H+c sinh s� không nh]	���'c bzt k� �:	��$�X hành vi vi ph8m tham dC.

11. Cán b; thCc thi pháp lu]t, bao gbm các viên chÿc tài nguyên cF���!�=ng ,Nhân viên an toàn 
�!�=ng, và nhân viên thCc thi pháp lu]t và an ninh khác s� ��<	����'c tham gia vào k\ lu]t h+c
sinh 6 mÿ$��; thzp. Vi ph8m 6 mÿ$��; thzp là cz*��; �.�����¼I����u này ��<	��$[�$�$��	�0�	�
	�
czm liên l8c v����	��0�	��!�=ng trong ho�c ngay sau khi x�y ra sC c� �H b�o v� sinh viên, nhân 
viên, ho�c sC an toàn cFa du khách. M;t qu�n trW viên ph�i thông báo ngay l]p tÿc m;t tr' lý 
�������c ho�$�O������$����P�	����"	�|:	���Àng khi thCc thi pháp lu]����'c liên l8c. ThCc thi 
pháp lu]t có thH ��'c liên l8$��!0	���!�=ng h'p phá ho8��	���L&]	���	���:����xm bb�����=ng cho 
nh�ng thi�t h8i cho tài s�n cF���!�=ng. "SC �����������	��0�	��!�=	��$[�	��¢��>��	�3	���"	��	�
�0�	��!�=ng s� không tham gia vào các quyx���Wnh k\ lu]t (s) x�y ra sau m;t sC c�I����u này 
không có cách nào cz������������	��0�	��!�=ng h+c trong ho�c ngay sau khi x�y ra sC c� �H b�o
v� sinh viên, nhân viên ho�c khách truy c]p an toàn
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PH�N H : NH�NG VI PH�M

BÅ Giáo d¹c Arizona \©�È9;�\�<0�\g5c hành vi vi ph�m 6W^�\ây: 

GÂY H�N

Vi Ph�m Mlc dN �n���(Nng 

Khiêu khích (b}ng l=i ho�c không l=i) S� d/ng ngôn ng� ho�c c� chX có thH �?$���;	��	��=i khác ho�c

	��=�����$��H gây hzn. 1

Li]^��Ö<0

Không chF ý, hành vi bzt cjn có thH gây ra m;��	�&��$���	��0�	����-ÿc khîe cho chính mình ho�$�$�0�	��=i

khác.

1

MËc xâm ph�m nhß

Sinh viên tham gia trong chF ý, không nghiêm tr+	��	��	����<	��*�%��'p v� thH chz��	��.�	��	����<	��

gi�i h8	Y���	�.��3�.��Ø0.��jy, vzp ngã, kéo m;t cái ghx ra t
 `"	�9��i m;��	��=i khác, ho�c nh�ng hành vi 

khác chÿng minh mÿ$��; thz*���%��Wch.

2

Xâm chi�m khác 

Bao gb��$�$���	��������$��3��>�'$���<	����'c li�t kê c/ thH trong ph#	��3��>�'c bao gb��	��	����<	��
gi�i h8n ,,,, C� ý, và không phù h'p tix*��@$�$����H bao gb�.�	��	����<	�����i h8n, bzt k� ví d/ ��'c li�t
�"�9������8o lu]t mÿc xâm ph8m nhî" mà có thH d�	��xn chz	�����	����H chzt nghiêm tr+ng.

3

Ti�n hành gây mpt trRt t7

M;��	��=i thCc hi�n hành vi gây mzt tr]t tC nxu, v���_��Wnh làm xáo tr;n sC bình an ho�$��"	��¢	��$Fa
m;t khu ph�.������:	���0�$�	��=i, ho�c có kixn thÿc v� >���	����]�.�	��=���[Y

1. Tham gia vào các hành vi b8o lCc ho�c gây r�i nghiêm tr+ng
2. S� d/ng ngôn ng� l8m d/ng ho�c gây khó chWu ho�c c� chX �H bzt k� 	��=i nào hi�n di�n trong m;t cách 

dÂ gây tr� ����	����>]p tÿc cF��	��=���[I
3. Làm cho bzt k� kéo dài chz	��;ng, l=i nói ho�c màn hình hiHn thW v�i m/$��?$��	�
	�$��n các giao dWch 

kinh doanh cFa m;t cu;c h+p h'p pháp, thu th]p ho�$�!��c.
4. T
 ch�i tuân theo m;t tr]t tC h'*�*��*��H gi�����	�`�	���	���H duy trì an toàn công c;ng
5. O���3����$����*�����	��	��&��!"	�`zt k� *���	�����n truy�n thông xã h;i .

*see pg 6 “portal-to-portal”

3

�J^>�;½

M;��	��=i thCc hi�	����9+a gây nguy hiHm cho chính mình ho�c cF��	��=i khác v�i m;��	�&��$����	���H  

3
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cái chxt sÆp x�y ra ho�c t�	�����	���]t lý. (xem A.R.S. § 13-1201)

�9<0�<0W^

Tham gia v�i nhau trong m;t sC c� >�"	�^&�	��xn b8o lCc thH chzt

3

B�o hành 

M;��	��=i thCc hi�n cu;c tzn công b}ng cách: (1) C� ý, c� ý hay bzt cj	��3������	���?$��$�0�	��=i khác; 
ho�c (2) C� _�����	��=�����$��!0	���!�=ng h'p chz	�����	����H chzt x�y ra; ho�c (3) C� ý ch8����0�	��=i
khác v���_��Wnh làm t�	�����	�.��@$�ph8m ho�$��3��$�0�	��=�����$�	����]y. (xem A.R.S. § 13-1203) 4

Xâm ph�m nghiêm tr¡<J�0½<

M;��	��=i thCc hi�n cu;c tzn công tr#m tr+	����	�	x&�	��=i vi ph8m tz	�$<	��	����Ë��W	��	��¢��6 trên 
���0�$�$��!�=ng h'*�-�&��3�Y�N�V�Mx&�	��=���3������	���?$��	���"� tr+ng khác, (2) Nx&�	��=i s� d/ng 
m;�������?�$�x��	��=i ho�c d/ng c/ nguy hiHm, (3) Nx&�	��=���[�$����xt v�i các cu;c tzn công sau khi 
vào nhà riêng cF��	��=i khác v�i m/$��?$���H thCc hi�n cu;c tzn công, (4) Nx&�	��=���[�>����=i tám 
tu�i tr6 lên và cam kxt v�i các cu;c tzn công vào m;���ÿa tr7 tu�����=��>
���&�i tr6 xu�ng, (5) Nxu 
	��=i ph8m hành hung khi bixt ho�$�$[�$��-6 �H bixt r}ng n8n nhân là m;t nhân viên hi�n lành , ho�c m;t
	��=����'c tri�u t]p và chX d�n cFa nhân viên khi tham gia vào vi�c thCc hi�n bzt k� nhi�m v/ chính thÿc
(6) Nx&�	��=i vi ph8m hành hung khi bixt ho�$�$[�$��-6 �H bixt n8n nhân là m;t giáo viên ho�c m;t
	��=i khác làm vi�c cho bzt k� �!�=ng h+c và giáo viên ho�$�	�3	���"	����$�>������$�$�$
	�$ÿ cFa m;t
�!�=ng h+c ho�$�$��-6 tixp giáp v���$�$��!�=ng h+c ho�c là trong bzt k� m;t ph#n cFa m;t tòa nhà hay 
m;t chix$������'c s� d/ng cho m/$��?$���+c, hay bzt cÿ ���0���"	����������	����!�=	���x	���
���;t nhà 
���	�3	��!0	��^&���!:	��$Fa giáo viên ho�c nhi�m v/ chuyên môn cFa y tá, ho�c bzt cÿ giáo viên tham gia 
vào bzt k� ho8���;ng trong l�p h+c có thjm quy�n và t� chÿc diÂ	�!����0����$�	�0���-3	��!�=ng. (7) Nxu 
	��=���[�$����xt các cu;c tzn công trong khi các n8	�	�3	���	��`W ràng bu;c ho�c h8n chx v� thH chzt
ho�$��!0	������	
	��>Cc cFa n8n nhân bW tác h8����	���H. (xem A.R.S. § 13-1204)

5

báo cáo b«t buÅc
th7c thi pháp luRt

VI PH�M CÁC CHÍNH SÁCH KHÁC C���
-��NG 

Vi Ph�m M��������	
ng

Y Ph¹c Vi Ph�m
Sinh viên m�c qu#n áo không phù h'p trong các nguyên tÆc 
	���c tuyên b� cFa 	����!�=ng ho�c chính sách
huy�n.

1

Vi Ph�Y��½Q��Ru Xe
Sinh viên có nh�ng hành vi không phù h'*�>�"	�^&�	��xn m;t chix$�����;	��$��`�0��b�.�	��	����<	�����i h8n, 
>��������<	���	��0�	��!0	��`Ë���]&���.��]u xe trong khu vC$��!���*�Ø*.��]u xe trong làn xe l�a ho�$�	��=i tàn t]t
không gian / khu vC$.��]u xe trong hai ho�c nhi�u chE �]u xe v�i m;t chixc xe, quá mÿc âm thanh ho�c âm 
thanh radio, ch�	���=ng lái xe ho�c truy c]p, và / ho�c vÿt rác b
a bãi.

1

Khu V7c Công CÅng 
HiHn thW không phù h'p cFa tình c�m (ví d/ hôn)

1

Vi ph�m khác v] các chính sách b=�`^>�\�nh 34gºng
Các vi ph8m khác cFa �
	�`�n h+c, ho�c toàn h+c khu, chính sách ���^&���Wnh.

1

Ngôn ng� (bXng lºi holc không lºi), không phù h5p

Sinh viên có hành vi b}ng l=i ho�c không l=i bao gbm ch�i th�, g+i tên, ho�c s� d/ng các t
 ng� ho�c c� chX
m;t cách không thích h'p.

2
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%^K<��R^
A�$�������	� ghi trong chính sách �+$ `W�$z� `6���:��+ $[���H�*����� �<���!�=	���+$��]*.

2

Nhiên licu
Sinh viên là s6 h�u cFa các chzt ho�$�������'ng mà luôn có kh� 	
	���3������	���?$���0�c tài s�n thi�t h8i. (ví 
d/ diêm quGt , b]t l�a)

2

�Q9<�\j�n
Sinh viên tham gia vào các hành vi gây ra trong m;t l�p h+c ho�c ho8���;	�I�O��	��08n bao gbm nói chuy�n, la 
hét, ho�c la hét; tixng bn v�i các v]t li�&���%�����n ho�c nô �%��#��¢���0�c r=i bî chE .

2

Cº b�c
A����	��	���!��$����$[��?	��$�$����	���&����i ti�n bî ra ho�$��H ����$�'c m;t kho�n ti�n. 2

Thách thËc hay thi�u tôn tr¡ng quan và không tuân th 
Sinh viên tham gia trong vi�c t
 ch�i >������0����ng d�n, nói xzu sau >�	�,

2

Nhóm tiêu c7c / tÉ chËc bpt h5p pháp

Các t� chÿc ch�	����i xã h;i, xã h;i bí m]�.�$�$�`
	��	�[����=ng ph� t;i ph8m, và các b; khác cFa cá nhân mà 
không ph�i là x� ph8t vi ph8m cFa H;���bng qu�n trW �����'$���$��Wnh là gây r�i cho vi�c d8y và h+c. ���u này 
bao gbm m�c trang ph/c mang tính biH&���'ng, làm cho c� chX.��
	�`�	��!"	������	��9zu tài s�n, ho�$��������i
sC xuzt hi�n cF��$��	�3	��H ��'	���!�	��$�0����	����"	��!0	���;t t� chÿc v�i m;t lWch s�, ho�$���$��Wnh là, m;t
sC ���	��08n vi�c gi�ng d8y và h+c t]p.

3

-�°U, THU�C LÁ VÀ VI PH�M CÁC LO�I THU�C KHÁC

����������
Vi ph�m ma túy: bzt h'p pháp s� d/ng, canh tác, s�n xuzt, phân ph�i, mua bán, tàng tr�, v]n chuyHn, nh]p khju bzt k� lo8i thu�c kiHm soát ho�c chzt ma 
tuý ho�c các thixt bW và các thixt bW s� d/ng cho vi�c chujn bW ho�c s� d/ng ma túy ho�c các chzt ma tuý. Bao gbm c� vi�$�9��i �	����6ng cFa ma túy 6
�!�=	�.�	����!�=ng t� chÿc các sC ki�n và giao thông v]n t�i cF���!�=ng. Bao gbm các lo8i thu�c nxu bW l8m d/ng b6i các h+c sinh.

Ki/m soát : bixt thCc hi�n quy�n th�ng trW ho�c kiHm soát m;t m/c. S d¹ng: các hành vi s� d/ng.
Bán: chuyH	.��!�0���i m;���[	���	��$�0�	��=i khác bzt cÿ ���u gì có giá trW ho�c l'i thx, hi�n t8i ho�$����	��>��I
Chia sç: �H $�0�*�Ø*�	��=i khác s� d/ng ho�$����6ng thÿc m;��$����:��[����	��=i ta có.

Vi ph�m M��������	
ng

Trong thuÆc truy cRp, s d¹ng không thích h5p
Thu�c có thH ��'c mua trCc tixp mà không có m;t toa thu�c t
 m;��$�&�"	�����$�
��-[$�-ÿc khîe. S� d/ng 
không phù h'p bao gbm bzt k� s� d/ng khác v�i mô t� trên bao bì ho�c khuyxn cáo cFa m;��$�&�"	�����$�
��
sóc sÿc khîe.

Sè h�u 2
X d¹ng 2
Bán 5
Chia s§ 5

Hít 
Bao gbm thu�c hít, thu�c mê, ho�c các h'p chzt khác 6 d8	�������0�c khí dung, ch/p khi hít ph�i này không bao 
gbm e-thu�c lá hay que hookah, ho�c các h8ng m/$�	�����	��9zu, keo dán, vv

Sè �Ä^ 4
X d¹ng 4
Bán 5
Chia s§ 5

thuÆc không rõ (nxu m;t lo8i thu�$���'$���$��Wnh, sau khi m;t cu;$����u tra, hành vi vi ph8m khác nhau 

có thH ��'$���$��Wnh)

Sè h�u 4
X d¹ng 4
Bán 5
Chia s§ 5

��i dicn c a các chpt gây nghic<�<0g�YW�3F>�Zpt h5p pháp
M;t chz���[���<	��*��i là m;t lo8i thu�c bzt h'*�*��*�	��	����'$�����	���>�.����$[���H ��'c coi là chz����	��
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l
a , m;t lo8i thu�c bzt h'p pháp.

Sè h�u 4
X d¹ng 4
Bán 5
Chia s§ 5

ThuÆc kê toa, s d¹ng không thích h5p
Thu�$���&���'c v�����	�thu�c h'p pháp cFa m;��$�&�"	�����$�
��-[$�-ÿc khîe. S� d/ng không phù h'p bao 
gbm bzt k� s� d/	�����$���	�>���<��� b}	���0��`�$�-¢I

báo cáo b«t buÅc
th7c thi pháp luRt

Sè H�u 4

X d¹ng 4
Bán 5
Chia s§ 5

ma túy bpt h5p pháp
Ma túy bao gbm các lo8i thu�c nguy hiHm, ma túy, c#n sa, và *��0������0�^&���Wnh cFa ARS § 13-3401, và
xuzt hi�n trong bzt k� hình thÿc, bao gbm c� h8t gi�ng, cây, s�n phjm trbng tr+t, b;t, chzt lîng, thu�c, máy tính 
b�ng, vv

báo cáo b«t buÅc
th7c thi pháp luRt

Sè H�u 4
X d¹ng 4
Bán 5
Chia s§ 5

Rg5u Vi ph�m
Vi ph8m lu]t, pháp l�nh czm vi�c s�n xuzt, mua bán, v]n chuyHn, tàng tr� ho�c s� d/	��$�$��b u�ng có cbn say 
ho�c các chzt biHu diÂ	�	���>��!�'&I����u này bao gbm say 6 �!�=ng, các sC ki�	�90��!�=ng tài tr' và giao thông 
v]n t�i cF���!�=ng.

Sè H�u 4
X d¹ng 4
Bán 5
Chia s§ 5

ThuÆc lá vi ph�m
Vi�c chixm h�u, s� d/ng, phân ph�i ho�c bán các s�n phjm thu�$�>���!"	�-3	��!�=ng (bao gbm c� bzt k� thixt bW
ho�c chz����	��	�$0��	��	����-thu�c lá, các b�n vá lEi nicotine và g]y hookah), t8i các sC ki�	�90��!�=ng tài tr'
và giao thông v]n t�i cF���!�=ng. (xem A.R.S. §36-798.03).

Sè hu 2
X d¹ng 2
Bán 3
Chia s§ 3

Sè hu các chpt ma túy 
V]t li�&�����@��	��¢��>���zt c� các thixt bW, s�n phjm và các tài li�u cFa bzt k� lo8����'c s� d/ng, m/$��?$��-�
d/ng ho�$���'c thixt kx �H s� d/ng trong trbng tr+t, nhân gi�ng, nuôi trbng, phát triHn, khai thác, s�n xuzt, lãi 
kép, chuyH	���i, s�n xuzt, chx bixn, chujn bW, kiH���!�.�*�3	��?$�.�`�0�`:.��[	���[�.�>�&��!�, chÿa, che gizu, tiêm 
chích, nu�t, hít ho�$�������0�$����H $0	�	��=i m;t lo8i thu�c vi ph8m cF��$���	��	��I�N�����IRIPI����¼-3415)

Sè H�u 2
X d¹ng 2
Bán 3
Chia  s§ 3

HéA HO�N

����������
Cpu trúc: m;t tòa nhà ho�c 	�� v�i hai bên và m;t t#ng s� d/	���H 6, kinh doanh, v]n chuyHn, �&��$�������i trí, ho�c >�&��!�
Cpu trúc chi�Y�\_<J: bzt k� czu trúc ����!0	���[ m;t ho�c nhi�&�	��=i là, ho�c có thH có m�t, ho�c là 	����]y g#n 	�� là nguy hiHm ���	�����	���8i 
bÆ���#u cFa cháy, n�. ���u này bao gbm bzt k� nhà 6, cho dù chix���[	� hay không.
Bp3�\Ång s�n: bzt cÿ ���u gì ���$���	�>���;t czu trúc s6 h�u và có giá trW cFa bzt cÿ lo8i nào (ví d/, m;t ba lô, sách h+c, qu#n áo, vv).
Thict h�i: 	�����'c s� d/ng 6 �3�, $[�	��¢��>���;t sC suy gi�m rõ r�t ho�c có thH nhìn thzy m;t b� m�t 
��t : bzt cjn gây ra cháy, n� gây thi�t h8i cho m;t cz&��!@$.��zt hoang, ho�c tài s�n. (xem A.R.S. § 13-1702).

Vi Ph�m M��������	
ng
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�Æt phá c a mÅt công trình holc tài s�n
M;t 	��=i thCc hi�n ��t phá cFa m;t czu trúc ho�c tài s�n do c� ý và bzt h'p pháp gây thi�t h8i m;t czu trúc

ho�c tài s�n do c� ý gây cháy, n�. (xem A.R.S. § 13-1703) 

Chú ý: ��t tài s�n riêng cFa m;��	��=i không ph�i là ��t phá, v�i ngo8i l� cFa ��t tài s�n riêng cFa m;t
	��=i v�i sC hiHu bixt r}ng nó s� ��t cháy tài s�n cF��	��=i khác ho�c m;t czu trúc. Tài s�n riêng cFa
m;��	��=i có thH ��t cháy, khi thích h'p, ��'c coi là ��t li�&�>¢	�I

4

�Æt phá cpu truc công trình 
M;t 	��=i thCc hi�n ��t phá cFa m;t czu trúc bW chix���[	� b6i ý thÿc và bzt h'p pháp gây thi�t h8i m;t czu 
trúc bW chix���[	� b6i c� ý gây cháy, n�. (xem A.R.S. § 13-1704)

5
báo cáo b«t buÅc  
th7c thi pháp luRt

�����: Qu�n tr� viên có th� xem xét hành vi 	�t phá mà ch� có li������� (�������!����"c v#i hi�u bi$t hay c� ý), ho%c tài s�n có giá tr� &�#i 100 USD thi't h�i, * c+-�	
 3. Xin
/24�	�����������5a ��t Reckless * trên.

VI PH�M CHÍNH SÁCH THAM GIA (Ra khßQ�\¾<0�;0¿ h¡c không phép )

Vi Ph�m M��������	
ng
Vi ph�m tham d7 khác
Ví d¹: khi r=���!�=ng h+c, mà không ký kxt trong �
	�*��	��$�?	�; r=���!�=ng h+c vào gi= 
	��!��, mà không 
có m;t ��=ng chuy�n; $[���'c m;t ��=ng chuy�n �H ����xn m;��	�� nhz���Wnh và không có báo cáo; bW b�nh
và tr6 v� nhà ho�c 6 trong nhà v� sinh, thay vì báo cáo �x	��
	�*��	��$Fa y tá; ho�c �x	��!�=ng.�	��	����<	��
ph�i tham dC các l�p h+c.

1

ChRm trÕ
����x	 �!�=	� �0�$ >�*�-�&���� ��=�����	�`Æ���#& ���0�>W$���!:	�I

1

'7�b«<J�Yl3 không phép
~����;���+$�-�	� ��<	��*����>� 30WY�k7 cho ;��YÅ3�<J=> và ��<	��$[��;� >_�90�$�?	����	�.

1

-ºQ 6î<�34gº<J mà không có phép
R=��-3	��!�=ng hay 6 trong m;t khu vCc "ngoài-gi�i h8n" trong gi= h+$����=	���&�"	������<	����'c phép 
cFa hi�&��!�6ng ho�$�	��=i hi�&��!�6ng chX �Wnh .

1

TrÆn h¡c
Khi m;���ÿa tr7 gi�a 6-16 tu�i có m;t vÆng m�t ít nhzt m;t tixt h+c trong ngày.

1

GIAN X�O
Vi ph�m M��������	
ng

Gian lRn
�H c� ý chia s7 v�i 	��=i khác, ho�c lzy t
 m;t, s6 h�u trí tu� v�i m/$��?$� l
����o, gian l]n, ho�c �H mzt 
ho�c 
	�$Æp s6 h�u trí tu� t
 khác có ho�c không có kixn thÿc cFa h+ và t�ng 	[�	���>�  
cFa riêng h+c sinh.

2

s7 gi� m�o
Gi� và gian l]n thCc hi�n ho�c �������i m;t tài li�u, bao gbm c� gi� m8o và ch� ký cFa ph/ huynh.

2
Nói dÆi
�H thCc hi�n m;t tuyên b� ��<	���@	��-C th]t v�i m/$��?$��>
����o ho�$��H t8o ra m;t z	���'ng sai l�ch ho�c 
gây hiHu nh#m.

2

��j�b�<
�H 
	�$Æp và ��'t qua khîi nh�	��_���6ng hay l=i nói cF��	��=i khác 	���$Fa chính mình, bao gbm c� các tài 
li�u cFa m;��	��=i ��&���'c trCc tuyxn.

2

QU�Y R�I VÀ �����A 	�
�����A

Vi Ph�m M��������	
ng
���k¡a holc ��Y��¡a
Khi m;��	��=i chX ra, b}ng l=i nói ho�c hành vi, _��Wnh �3������	���?$� ho�c thi�t h8i nghiêm tr+	��$�0�	��=i 
ho�c tài s�n cFa h+, ho�c c� tình ��t 	��=i khác trong lo âu h'p lý chz	�����	� thH chzt sÆp x�y ra. ���u này 
có thH bao gbm các m������d+a ho�c ���9+a x�y ra trCc tuyxn ho�c thông qua m;t viÂn thông  
thixt bW. (xem A.R.S. § 13-1202).

3

B«t n�t
BÆt n8t là sC ���9+a l�*����>�p l8i cFa sinh viên b6i sC tra tzn thCc sC bW ���9+a ho�c l8m d/ng thân thH, l=i nói, 
b}	���
	�`�n, lây truy�n qua ��=ng ���n t�, ho�c c�m xúc, ho�c thông qua các cu;c tzn công vào các tài s�n 
cF��	��=i khác. Nó có thH bao gbm, 	��	����<	�����i h8n $�$���	���;ng 	�� chx nh8o b}ng l=i nói, g+i tên

3
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������ ��
	���!#m, bao gbm c� dân t;c dCa trên ho�c quan h� tình d/c ho�c thîa thu]n b}ng l=i nói tr#m trên 
$��-6 gi�i, và t�ng ti�n ti�n ho�c tài s�n. BÆt n8t có thH 9��i hình thÿc v]t lý (ví d/.��<��jy, ��	�.���, kh8c
nh�, 
	�$Æp); b}ng l=i nói (ví d/, làm cho các m������9+a, khiêu khích, trêu ch+c, g+i tên); không l=i / cyber-
bÆt n8t (ví d/ 	�� tin nhÆ	��
	�`�n, email, m8ng xã h;i); ho�c tâm lý (ví d/, lo8i tr
 xã h;i, ��	��bn lan r;ng,
thao tác các m�i quan h� xã h;i).

Sách nhiÕu, mang tính nh¹c d¹c
M;t 	��=i thCc hi�n nxu quzy r�i, v�i m/$��?$� quzy r�i ho�c có hiHu bixt ��'$�	��=���[���	� quzy r�i 	��=i
khác, $0	�	��=i:
1. N�c danh ho�c liên l8c ho�c gây ra m;t giao tixp v�i 	��=i khác b}ng l=i nói, ���n t�.�$����?.����n tín, qua 

���n tho8i ho�$�$�$�*���	�����n b}	���
	�`�n m;t cách quzy r�i.
2. Sau m;��	��=i khác ho�c v� 	���$<	��$;ng không có m/$��?$� h'p pháp sau khi ��'c yêu c#u chzm dÿt.
3. Nhi�u l#n có hành vi ho�c hành vi quzy r�i 	��=i khác
4. gíam sát ho�$��3��!��$�0�	��=i khác giám sát m;��	��=i không có m/$��?$��$�?	����	�I�
5. Trên nhi�&���	��;t l#n làm cho m;t báo cáo -����xn thCc thi pháp lu]t, tín d/ng ho�$�$��^&�	 dWch v/ xã 

h;i. (xem A.R.S. § 13-2921)

Chú ý: BÆt n8t và quzy r�i tình d/c là lo8i Quzy r�i. ChX Quzy r�i, mang tính nh/c d/c nxu vi ph8m là không 
c/ thH BÆt n8t ho�c quzy r�i tình d/c, ho�c nxu các lo8i hình c/ thH cFa quzy r�i không bixt.

3

B«3�<�3
 “"|Æ��	8���$[�	��¢��>��`z�������	���;	� $��_. `�x���0�$ ���x&���]	��!+	� $����x� $F���+$�-�	�, cho dù cá nhân 
hay trong  
*�����'*���� 	��=�����$, ������� �;��-�	����"	����$.�����!0	���[�$����� ��'$��*�9/	� 	���-�&Y
1. Các ��	���;	� �Ë $����x���!0	� �x��	�� ��� �;� ��6���#& vào, �;��>�"	��x����� �0�$ duy trì các thành viên

trong `z��������$�ÿ$ >�"	��x����� �;� $��-6����0�9/$. ("���$�ÿ$��>���;� ��H����0 �b	���;�. ���*��;�.��!]���C.�
�Ë��;�.�^&3	��0�	. �'*���$ xã.�$3&�>8$�`;��0�$�	�[� ���	���C����$ ��'$ >�"	��x� ����	����!�=	���� $[�-��
thành viên $�F��x&�>��$�$ -�	����"	����0��+$ �8���!�=	�I).

2. ��	���;	� �[	���[*��;� 	�&��$����	���H $�z	�����	� �]��>_ �����	
	�, �������8� �����	����#	 �0�$�-&��
thoái �0�$��3� ����	���?$�.��3����	��8�������	����#	 �0�$�-&����0�� cá nhân. (xem A.R.S. § 15-2301)

* Qu�n trW có thH ���u trW sC c� bÆt n8t 6 mÿ$��; 4 cho phù h'p v�i tình hình, và kxt h'p v�i các S6 Công 
b}ng cho sinh viên và can thi�p

3

����±A HO�C QUéY RóI CÛN TR� � �R¥ÝNG
����������

���9+a m;��$��-6 giáo d/$�N����9+���!�=	�V�$[�	��¢��>���H c�n tr6 ho�c phá v� m;t t� chÿc giáo d/c b}ng cách làm nh�ng vi�$�-�&��3�:
1-�����/$��?$���3��!�.��0�$�`z��$�z*�>��&�>¢	���3��!�.�$�	�����*��0�$����	��08	�$F���;��$��-6����0�9/$. ���9+���3��!������	���?$��$�0�`z�����	�3	���"	�$F��
�;��$��-6����0�9/$��0�$�`z�����	��=��	�0�����������;�����$�ÿ$����0�9/$I
2 -�����/$��?$���3��!�.��0�$�`z��$�z*�>��&�>¢	���3��!�.�$�	�����*��0�$����	��08	�$F���;��$��-6����0�9/$.����9+��
�3���������8��$�0�`z�����$��-6����0�9/$.�����-�	�$F��`z��������$�ÿ$����0�9/$.�����-�	�$F��`z��$ÿ�	�3	���"	�$F���;��$��-6����0�9/$��0�$�$�$�����-�	�$F��`z�����
	��=��	�0�����������;�����$�ÿ$����0�9/$I
3 -Ù���!���0�$�$�	�>8���!"	�����-�	�$F��`z�����$��-6����0�9/$������/$��?$��$�	�����*��0�$�>������	��08	����$�-��9/	���'*�*��*�$F������-�	��0�$��!0	��`z��
$ÿ�$�$��	�0��H��
�$�����0�$�$�	��!6����$�-��9/	���'*�*��*�����-�	�$F��	��=�����$I
4 -�
�$�����&3	����0��;���!]���C��'*�*��*��H�>8��	��	������-�	�$F���;�����$�ÿ$����0�9/$I

�¥²��Y��$�	�����*��0�$����	��08	��$�X�`�0��b��	��	����	��������$[���H��'*�>_�9�	��x	����$�-����	.��[	��$����;��	����!�=	���0�$��0Ë	. �F��`î.��0�$�
�:	��$�X�`z�����>�*��+$��0�$��08���;	�����$�$F��	����!�=	��N��$�9%���C$��x�-����	.��[	��$��.��8���0Ë	�.��F��`î��0�$��:	��$�X�>����<	��$#	����x�V�II

Vi Ph�m M��������	
ng
l�m d¹ng la

C� ý chuông báo cháy khi không có l�a.
4

����¡W�%jY
���9+���;��$��-6����0�9/$�`}	��$�$��-��9/	���0�$����9+��-��9/	���;��^&��`0�.��0�$����x��`W�����*����3��!�I

5
tr/c xuzt

theo yêu c#u cFa pháp lu]t
Hóa h¡;�b=�\��k¡a sinh h¡c
���9+a gây ra thi�t h8i b}ng cách s� d/ng hóa chzt nguy hiHm ho�c tác nhân sinh h+c.

5
tr/c xuzt 

theo yêu c#u cFa pháp lu]t 

���k¡a khác è 34gºng 
SC vi�c không thH ��'c mã hóa trong m;t trong các lo8���!"	.�	��	� �Ë�>���>�"	�^&�	��xn m;t m������9+a
�!�=ng.

5
tr/c xuzt 

theo yêu c#u cFa pháp lu]t 

VI PH�M TÌNH D�C
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Vi Ph�m M��������	
ng
Qupy rÆi, tình d¹c
Quzy r�i tình d/c bao gbm tình d/c không mong mu�n, yêu c#u quan h� tình d/c, và l=��	[�����$.��b h+a, 
b}ng �
	�`�n, ho�c thCc hi�n v]t lý cFa m;t b�n chzt tình d/$������	������[�$[��/$��?$���0�$���$��;ng cFa
vi�c t8o ra m;���<���!�=ng giáo d/$����9+a, thù nghWch, ho�c tzn công. Quzy r�i tình d/c có thH bao gbm các 
hình thÿc phi ngôn ng� (ví d/, g�i tin nhÆn thông qua các trang m8ng và / ho�c viÂn thông thixt bW), ho�c tixn 
hành v]t lý có tính chzt tình d/c.

3

NÅi dung khiêu dâm
N;i dung khiêu dâm là miêu t� tình d/c rõ ràng và khiêu dâm cF��	��=i, b}ng ch� ho�c hình �nh
Ví d/: xem và / ho�c chia s7 hình �nh khîa thân ho�c tình d/c tính (phi ngh� thu]t, phi giáo d/c) cF��	��=i
dân 6 sách, t8p chí, thixt bW ���n t�, ho�c trên internet; s� d/ng m;t thixt bW ���n t� �H g�i ho�c nh]n các hình 
�nh khîa thân, hình �nh khîa thân m;t ph#n, ho�c hình �nh mà là tình d/c trong tC nhiên ("tÿc là Khiêu g'i"), 
ho�c v� hình �nh khîa thân, hình �nh m;t ph#n khîa thân, ho�c hình �nh mà là tình d/c trong tC nhiên mà 
không có giá trW giáo d/c .

3

Qupy rÆi, tình d¹c có ti�p xúc
Quzy r�i tình d/c bao gbm tixp xúc v]t lý.

4
Ti�8�ÈF;�f0K<J�\Ë<J�\«<�0W>�f0K<J�\Ë<J�\«<�3¾<0�k¹;�;K<J�;Å<J
Vi ph8m A.R.S. § 13-1402 tixp xúc, § 13-���¼���<	���ÿ	���Æn tình d/c công c;ng, ho�c tham gia vào khác 
hành vi tình d/c 
Ví d¹Y������Hu công c;ng, v�t, thF dâm, "nhìn tr;m " (bao gbm c� vi�c ch/p �nh ho�$�^&���*���V.�*����`���`;

ph]n kín cFa h+c sinh khác, ho�c tham gia vào giao h'p, ho�c quan h� tình d/c b}ng mi�ng.

4

CÔNG NGH., S¤ D����"�ï����ð���

Vi Ph�m Mÿ$���	���;ng
Thi�t b� viÕn thông
H+c sinh có thH s6 h�u và s� d/	�����n tho8��9���;ng và / ho�c các thixt bW phát tín hi�&����n t� khác và gi�i
h8n v� ���u này và các chính sách khác cFa các huy�	����0�$�$����u ki�	�������ng d�	�-�&��3�Y�N�V����n tho8i
9���;ng và / ho�c các thixt bW ���n t� ��	����'$�>�&���� ra khîi t#m nhìn trong tF �C	���b, túi, ho�c m;t túi 
mang cFa h+c sinh; (2) thixt bW 	�����<	����'c b]t ho�$���'c s� d/ng trong su�t th=i gian gi�ng d8y, tr
 khi 
��'c phép cFa giáo viên; (3) Hi�&��!�6ng ph�i thixt l]p các nguyên tÆc b� sung thích h'p v�i nhu c#u cF��$��
s6; (4) H+c sinh vi ph8m chính sách có thH các thixt bW ���n t� bW tWch thu và bW x� lý k\ lu]t. Bzt k� tìm kixm
các n;i dung cFa m;t thixt bW ���n t� s� ��'c qu�n trW ��"	����0�^&���Wnh cF�����ng d�n cho Quy�n và Trách 
nhi�m H+c sinh. (xem Chính sách JICJ)
Ví d¹: s� d/ng các thixt bW viÂ	���<	��N���n tho8��9���;ng, máy nhÆn tin, vv) cho các m/$��?$����<	�����ng

2

Công nghc khác
Ví d/: Nintendo DS, iPod, máy nghe nh8c MP3, vv 2
Máy Vi Tính 
Ví d/: s� d/	�������?	���!�=ng h+c không nh}m m/$��?$�����ng d8y, b�n quy�n ho�c vi ph8������	�����u, 
c� tình t���$�$�$���	���!:	���0�c ph#n m�m phá ho8i ho�$��;c h8i, t�i ph#n m�m cá nhân ho�c � �¢����0�����
tính cF���!�=	�������<	����'c phép cF��	��=i qu�n trW, phá ho8i máy tính ho�c các thixt bW máy tính.

3

Vi ph�m M�ng
Ví d¹: s� d/ng m8ng máy tính không nh}m m/$��?$�����ng d8y, c� ý t�i lên ho�c t���$�$�$���	���!:	���0�c
ph#n m�m phá ho8i ho�$��;c h8i, chia s7 m]t khju, c� gÆ	���H �+c, xóa, sao chép ho�c s�����i các email cFa
	��=i dùng khác, truy c]p vào khu vCc an toàn khác so v�i m/$��?$�����0�9/c, truy�n thông tin tài li�u ho�c
ph#n m�m vi ph8m bzt k� chính sách cFa khu ho�$�^&���W	�.��W��*���	�.���Hu bang ho�c liên bang ho�c quy 
�Wnh, ho�c làm xáo tr;n ho�c l8m d/ng các h� th�ng m8ng máy tính ho�c dùng bzt cÿ ��	���;ng khác không 
phù h'p v���^&���Wnh này s� ��'$�����	���>���;t sC vi ph8m m8ng.

3

TR{M C�P

Vi Ph�m M��������	
ng
�<�;«p vlt
Tr;m cÆp ti�n m�t ho�c tài s�n, có giá trW 9��i $ 100.

2
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TrÅm c«p - 34gºng tài s�n hol;�f0K<J�34gºng tài s�n
a.M;t 	��=i thCc hi�n hành vi tr;m cÆp nxu, không có quy�n h'p pháp, 	��=i c� ý:  

b. KiHm soát tài s�n cF��	��=i khác v���_��Wnh ���$��08t cF��	��=i khác tài s�	��[� ho�c
c. ChuyH	���i cho m;t dWch v/ h8n ho�c s� d/ng trái phép tài s�n cF��	��=i khác giao phó cho bW cáo ho�c 

��t trong s6 h�u cFa bW ��	 cho m;t h8n chx, thjm quy�n h8n, s� d/ng; ho�c
d. A[���'c dWch v/ ho�c tài s�n cF��	��=i khác b}ng *���	�����n cFa bzt k� trình bày sai l8c tài li�u v�i ý 

�Wnh ���$��08t cF��	��=i khác tài s�n, dWch v/ �[��ho�c
e. �����0���Hm soát bW mzt, thzt l8c ho�c tài s�n cFa m;t trong nh�	���!�=ng h'p cung cz*�*���	�����n cFa

cu;$����u tra là chF s6 h�u thCc sC và chix���08t tài s�	��[��H s� d/ng cF��	��=i s6 h�u ho�c cF��	��=i
khác mà không c#n nE lCc h'*�>_��H thông báo cho chF s6 h�&��?$����Cc; ho�c

f. KiHm soát tài s�n cF��	��=i khác khi bixt ho�c có $��-6 �H bixt r}ng bz���;ng s�n �Ë�`W ��	��$Æp; ho�c
g. A[���'c dWch v/ g+i cho bW ��	 có s�n chX dành cho bb�����=ng mà không ph�i tr� ho�c thîa thu]n tr� ti�n 

bb�����=ng ho�c chuyH	����ng các dWch v/ khác �H cFa 	��=i s6 h�u ho�c l'i ích cF��	��=i khác mà 
không có quy�	�>���	����]y. (xem A.R.S. § 13-1802)

3

TrÅm c«p hol;��Åt NhRp
|��c vào hay 6 l8i bzt h'p pháp trong ho�c trên các tài s�n cá nhân cF��	��=i khác, m;t l�p h+c, m;t czu trúc 
93	�$���0�c sân ho�c m;t czu trúc ho�c trong m;t tài s�	�����	���8i hàng rào v�i m/$��?$���H thCc hi�n bzt
k� hành vi tr;m cÆp ho�c bzt k� tr+ng t;���[I�N�����IRIPI����¼-1506 - § 13-1507)

4

S7 ;gè<J�\j�t
M;t 	��=i thCc hi�n hành vi tr;m cÆp b}ng cách t�ng ti�n b}ng cách c� ý $[���'c hay tìm kixm �H $[���'c 
tài s�n ho�c dWch v/ b}	��*���	�����n cFa m;t m������9+a �H làm �!0	�����	��>�� 	�0�-�&��3�:

1. Nguyên nhân ����	���?$��$�0 bzt cÿ ai b}ng m;t �����?�$�x��	��=i ho�c d/ng c/ nguy hiHm.  
2. Nguyên nhân ����	���?$��$�0 bzt cÿ ai ngo8i tr
 ���0�^&���Wnh t8i kho�n 1 cFa tiHu m/c này.
3. Nguyên nhân ����îng tài s�n.
4. Tham gia vào các hành vi khác t8o thành m;t hành vi ph8m t;i.
5. bu;c t;i bzt cÿ ai cFa m;t t;i ph8m hay mang l8i cáo bu;c hình sC ch�ng l8i bzt cÿ ai.  
6. ����ra m;t bí m]t ho�c m;t thCc tx khÀ	���Wnh, 9%��@	������-��.�$[��&����ng chWu bzt cÿ ����H h]n thù,
���	�����=ng hay chx nh8o ho�c làm suy gi�m tín d/ng, kinh doanh cF��	��=���[I  
7. Ch/p ho�c gi� l8i ��	���;ng 	�� m;t công chÿc hay làm m;t công chÿc thCc hi�n ho�c che gizu hành 
�;ng.  
8. Nguyên nhân bzt cÿ ai v�i m;t ph#n tài s�n nào. (xem A.R.S. § 13-1804)

4

Cgdp
M;t 	��=i thCc hi�n v/ $��p nxu trong quá trình dùng bzt cÿ tài s�n cF��	��=i khác t
 	��=i ho�c sC hi�n 
di�n cFa mình ngay l]p tÿc và trái v�i ý mu�n cFa mình, 	��=���[ ���9+a ho�c s� d/ng ���>Cc ch�ng l8i bzt
k� 	��=i nào v�i m/$��?$� ho�c �H ép bu;c �#u hàng cFa tài s�n ho�c �H 	�
	�$��n sÿ$��� kháng $�0�	��=i
�[ u�ng ho�c gi� tài s�n. (xem A.R.S. § 13-1902)

4

;gd8�;_�bÄ�34W<J
M;t 	��=i ph8m $��*�$[�����!�	� nxu trong quá trình ph8m v/ $��p N�����W	��	��¢� 6 trên) 	��=���[ ho�c 
�bng lõa;

1. ��'c trang bW m;t �����?�$�x��	��=i ho�c m;t �����?�$�x��	��=i mô phîng; ho�c  
2 S� d/ng ho�$����9+a s� d/ng �����? gây chx��	��=i ho�c d/ng c/ nguy hiHm ho�c m;t �����?�$�x��	��=i 
mô phîng.  
(xem A.R.S. § 13-1904)

5
báo cáo b«t buÅc  
th7c thi pháp luRt

TrÅm (MË;�\Å 1 )
M;��	��=i thCc hi�n v/ tr;m 6 mÿ$��; �#u tiên nx&�	��=���[��0�$��bng lõa vào ho�c v�n còn bzt h'p pháp 
trong ho�c trên m;����&�93	�$��ho�c sân ho�c trong m;��!�0�����	���8i v�i m/$��?$���H thCc hi�n bzt k�
hành vi tr;m cÆp ho�c bzt k� tr+ng t;���!0	���[�N�����RP����¼-1506-07) và c� ý s6 h�u chzt n�.������?�$�xt
	��=i ho�c m;t công c/ nguy hiHm trong quá trình có hành vi tr;m cÆp ho�c bzt k� tr+ng t;i. (xem A.R.S. § 
13-1508)

5
báo cáo b«t buÅc  
th7c thi pháp luRt

XÂM PH�M ; PHÁ HO�I HO·C THI.T H�I HÌNH S²

������������
Thict h�i hình s7: C� ý hFy ho8i ho�c hFy ho8i tài s�n cF���!�=ng, tài s�	�����	���8i n}m trên tài s�n cF���!�=ng, ho�c tài s�n cá nhân cF��	��=�����$.��H
làm gi�����	���H chÿ$�	
	���0�c giá trW cFa nó trong m;t s� 	
��	��	��<�>���0�$���	I�L&�n trW có thH xem xét hành vi phá ho8i mà d�	��xn thi�t h8����'t
^&���I�����<�>�������!W t8i m;t cz*��; 4.
Ví d¹: phá ��	���H cFa máy copy, xe �!�=ng, xe h+c sinh, ho�c công ngh� nhz���Wnh, khoa h+c, ho�c các thixt bW máy tính.

Vi Ph�m M��������	
ng
Xâm ph�m
Vào ho�c 6 l8i trên m;t ��&<	���"	��!�=ng công l]*������!�=ng h+$�$��-6 h;���bng qu�n trW �����<	����'c
phép ho�c l=i m=i và không có m/$��?$���'*�*��*�I����u này bao gbm các h+c sinh bW �:	��$�X ho�c bW �&�i
h+c và nh�	��	��=����<	����'c phép mà vào ho�c 6 l8���!"	�$��-6 khuôn v�"	��!�=ng ho�c h;���bng nhà 
�!�=	��-�&�������'$��H l8��$�0��8o b6��	��=i qu�n trW ho�$�	��=����'$��������c cF��$��-6.���&<	���"	��!�=ng 
ho�c chÿ$�	
	�I

2

V§ �[<�3gºng 
Vix��>"	���=ng;v� ho�$�-�	��0�c phun trên các bÿ$���=ng và / ho�c các b� m�t khác có thH dÂ dàng lo8i bî

2
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b}	�����*��	������	��c r�a.

Phá ho�i tài s�n cá nhân
Phá hFy ho�c c� ý hFy ho8i tài s�n cá nhân.

3
Phá ho�i tài s�n c a 34gºng
©����F� �0�$ $��_ �F���08� ����-�	�$F���!�=	�. 
Ví d¹: Phá ho8i hb -�������?	���!�=ng h+c, khÆc tÆt ho�c t
 �!0	��`�	���	���#&.�*�&	�-�	��!"	���=ng, ho�$����
h8i v� xe c;

3

'�����(��ö��"�!���#����������³
���������(*����´��
���©�8�� ��	���;	��Az*

�R3��¹<J���J^>��Q/Y�
Con 9�0�$[�$���&�9���>����	�î���	�.���	$�.�>08��-@	��������<	����?.�``�-@	�.�$0	��!î�����>��9��.������6.�
��&�$��W�����W������$���.��-&	��$[��!��$����`Æ	�`}	��-�	.�-@	��`Æ	�$�����0�$�`Æ	�`}	����z�.�>����9�0�$80����;*�
����$Æ�.�$�$��]��$[��:	����ÿ$�	���9�0.�-@	�����	��0�$�>08��-&	���3��$�0�	�.�����$��.�*��0�	�.���[�����`�$�
�%��`0�.���?����.�$�z��>î	� 	�G���	.����$�$�������	��	�&����H�����$�N`z��$ÿ����&��:��!0	��$�$��!�=	���'*
����!0	���[�	[���'$�-��9/	�.�$���:	����H���'$�-��9/	���0�$����9+��-��9/	��>&<	�$[�����	
	���3�����
�0	���0�$�����	���?$��	���"���!+	�V�I�

%9j�;9j�Z«3�Z^Å;�80�Q�307;�30Q�8098��^R3�<�^�34j<J�;9;�34gº<J�058�Y=�34j<J�\_�<_�\g5;�6�k¹<J@�;Æ�
3¾<0�\/�\g5;�6�k¹<J�0jl;�\��k¡W�6�k¹<J��^K<�;_�f0��<�<J�Jî>�3�bj<J�0jl;�30g½<J�3Ã;0�<J0Q[Y�
34¡<J.

3

�Ä�f0Ã�f09;�
�Ã�k¹Y��%��$&��$3&�>8$�`;.����*�	����b	�.�$0	�9�0�$[�$���&�9���>����?��	�z��>��I���	$�.�$�*��0�	�$<	�N�$[���3��
�0�$��?$��	�������	��&�VI�
%9j�;9j�Z«3�Z^Å;�80�Q�307;�30Q�8098��^R3�<�^�34j<J�;9;�34gº<J�058�Y=�34j<J�\_�<_�\g5;�6�k¹<J@�;Æ�
tình s�k¹<J�0jl;�\��k¡W�6�k¹<J�3=Q��Qc^�b=�kÕ�k=<J�;_�f0��<�<J�Jî>�3�bj<J�0jl;�30g½<J�3Ã;0�<J0Q[Y�
34¡<J�

4

�K�80ß<J	�0¾<0�30]�Þ�6F<J�
P6���&��;�������?��<�*�î	��N��:	����H�V�`}	��	�C�.��E.�����>08���0�$�`z���������>��&����$����>���;��`�	�-�0.�
���.��0�$�*��"	�`�	��b�$����$F��-@	�I�

��^�bÄ�f0Ã�YK�80ß<J�	�0¾<0�30/�Þ��\g5;�6�k¹<J�\/�\��k¡W�0jl;�\��k¡W@�bQ�80�Y�6§�\g5;�;jQ��=�YÅ3�;p8�
\Å�÷�

3

VÄ�f0Ã
M�08���!
����0�^&���W	���8����H&��/$�|.��;��	��=���Ë�`î���'$������*�[	��>��	��=��9������=�������&���

������>��	��=���������`6��$����G.�<	��`���0�$�	��=��������;.��0�$��;��	��=�����	��9�	��	��0�	�$�ÿ	��	�]	�
�0�$���$�	�]	����	���	��0�	����-@	����	���;	������-C��b	��_�$F��$�������0�$�	��=��������;.���:���<	��$��_�
��C$����	��0�$�-6���&��!"	�	��=��$F���:	�.��!0	����	����H��-0���	����>]*��ÿ$.��0�$��!0	���0�$��!"	��;��
*���	�����	��]	�$�&�H	�-@	��6�	���	�0�����6�$���$�0�$<	��$�@	���0�$��!"	�`z�������=	��*���������=	��
$�0���$��0�$��!"	�`z�������	�����-�	��!
�����-�	���&;$�-6���&����	�3	��0�$�$F���!7��W����	��	�"	��0�$��!7��W����	��
niên cha �G.�<	��`���0�$�	��=��������;�$�0���&"I�N�����IRIP���¼-3111 (A))

P@	��$[�	��¢��>��`z�������	����0�$���<	����	�����j&�-@	��	�Æ	�.�-@	��>/$�.�-@	��>/$���^&����.�-@	��
�!�=	�.�-@	���0�$������?����$�-���!/$��&z��N�>08���!
�V�.���'$����x���x��H��!/$��&z��N�>08���!
�V��0�$�
��<	��9Â�9�	��$[���H���'$�$�&�H	�����-�	��*�[	���8	�90���$��;	��$F��$�z��	��I�P@	����<	��`�0�
�b�������?��!0	���:	���!8	���¢	����Â	���<	����H��08���;	��I�N�����IRIPI����¼-3101 )
�����?����$�- `�0��b��- ��&	������$F��`z����������?��<����6��!"	I�|z����������?�	�0�-���0�$�$[���H�
��'$�9Â�9�	��$�&�H	�����-�	��.�*�[	���8	�90���$��;	��$F��$�z��	���0�$�$�$���&�$�*�[	����|z�����
-@	����������	���0�$�-@	�������3�����|z��������x��`W�*����08��.��!0	���[�`�0��b��Y�|z�������?�	��.�
�3��$����.��0�$�$�z���;$�Y�|0����>C&��8	�����"	�>���$[��;����0�	�*�?�	��"	�>��&��j��$F����	�`�	�
0&	$������"	�>���$[��;��$�z��	���0�$��3� $������	��;��*�#	����0&	$��.��:	��0�$����x��`W����	���CI.����
�!0	���[�$[�`z�������%	�������;����0�	���	��;��	����	$�����=	���?	�I�~x���'*��0�$�$�$�`;�*�]	�
�0�$����x���x��0�$�9C��W	���H�-��9/	���!0	�����$�$�&�H	�����`z��������x��`W���0�`z��������x��`W���	�phá 
��'$���<�����!0	�������?�9/�	�����!��$�.�����
��[��;�����x��`W�*����08��$[���H���'$�9Â�9�	��>Æ*�!�*�I�
(xem 18 USC 921 )

A�@�_Y��W	��	��¢��	�����<	���*�9/	����������$�$��8	���/$�	���-@	���b�$����.�-@	��	��$�	�C���#��
��&�-Æ$�.�-@	����.
bb súng, súng và ��"	�N��8	�`Æ	�$�����V

5


4¹;�È^p3�30�j�>[^�;Ø^�; W�
8098��^R3�

%9j�;9j�Z«3�Z^Å;�
307;�30Q�8098��^R3
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B�ng M¹c L¹c 

Ban qu�n trW Chÿc v/, 14
Báo cháy l8m d/ng, 20 
Bzt chzp ho�c thixu tôn tr+ng, 27 
BÆt cóc, 28
BÆt cóc, 35
BÆt n8t, 14, 29 
BÆt n8t, quzy r���Á����9+a, 14, 29
BÆt n8t, quzyr���Á����9+a, 14
BÆtn8t, 29 
Các m������9+���!�=ng h+c, 30
Các mÿc ho8���;ng, 22 
Chính sách tham dC, 16
cho MiÂn, 24
Ch�ng quzy r�i chính sách, 16 
C= b8c, 27
Công ngh� khác, 31 
Công ngh�, s� d/	����<	���@	��$�$�.�¼�
Công ngh�, s� d/	����<	���@	��$�$�.�¼1 
A��*�$[�����!�	�.�¼
A��p tài s�n, 32 
�8i di�n cFa các chzt gây nghi�	�	�������@��`zt h'p
pháp, 27 
��	��	��&.��
�80��
	.�È
���9+a, 30 
���n tho8i c#m tay, 14 
���n tho8ic#m tay, 15 
�:	��$�X dài h8n, 23 Principal ÿng d/ng 19 
�:	��$�X ngÆn h8n, 18 
Do quá trình dành cho sinh viên v�i 504 ho�c IEP, 17 
Do quá trình dành cho sinh viên, 17 
Do quá trình, 17 
d+a ho�$����9+a, 29 
D�i, 29 
��t phá cFa m;t czu trúc chix���[	�.�È
��t phá cFa m;t công trình ho�c tài s�n, 29 
��t phá, 28 
��t phá, 28 
�&�i H+c, 23
Gây mzt tr]t tC x�, 25
Gi� m8o, 29 
O��	��08n, 33 
Gian d�i, 29 
Gian d�i, 34 
Gian l]n, 29
Gix��	��=i, 35
Gix��	��=i, 35
Graffiti ho�c gÆn th7, 32 
Hàng nguy hiHm, 41 
��	������[�*�����'c báo cáo, 16 
Hành vi vi ph8�������	���;ng, 25-33 
HGn hò l8m d/ng, 12 
HGnhòl8m d/ng, 16 

Hít, 27
Hóa chzt, m������9+a sinh h+c, 30 
Ho8���;	��`
	��	�[�.���
H+c sinh có m;t Quy�n, 9 
H+c sinh có m;t Trách nhi�m, 10 
H+csinh tham dC ,12  
H'*��bng ho�n l8i, 19 
H'*��bngho�n l8i, 19 
~���	�0����ng d�n Apply, 7
Khiêu khích b}ng l=i nói, 26 
Khixu n8i, 20 
Khixu n8i, 20 
L8m d/ng tình d/c, 30 
L]u, 27 
Li�&�>¢	�.��
Lu]t xâm ph8m nhî, 25 
Ma túy bzt h'p pháp, 27
Máy tính, 31 
M������9+����	��`0�.�¼
M������9+���!�=ng h+c, 32 
M������9+���!�=ng h+c, 33 
M/$��?$�.��
Ngôn ng�, lWch sC, 36 
Nhiênli�u, 36 
N;i dung khiêu dâm, 31 
Petty Theft, 32
Phá ho8i ho�c thi�t h8i hình sC, 32 
Phá ho8i tài s�n cFa cá nhân, 33
Phá ho8i tài s�n cF���!�=ng, 33
Phá ho8i, 33 
Ph/ �&�	����	��=i giám h; có m;t Trách nhi�m, 8
Ph/ �&�	��	��=i giám h; có m;t Quy�n, 8 
Qu�	�>_�$�$����ng d�n, 17
Quzy r���������9+�.����9+a, 29
Quzy r�i, 29 
Quzy r�i, không tình d/c, 31 
Quzy r�i, tình d/c có liên l8c, 31 
Quzy r�i, tình d/c, 31 
L&���Wng xebuýt, 13 
L&���Wnh xe buýt, 13 
Quy�n và Trách nhi�m, 8-10 
R=i khî��-3	��!�=ng, 29 
R�'u vi ph8m, 27 
R�'u, thu�c lá và các lo8i thu�c khác, 27-33 
R�'u, thu�c lá và ma túy khác, 27
SáchnhiÂ&.����9+��������9+a, 30 
SC vÆng m�t không phép, 29
Súng mô phîng, 33 
��$��;	��	���$<	��$;ng, 31 
Tzn công  tr#m tr+	����	.��
Tzn công tình d/c ho�c hixp dâm, 31
Tzn công, 25 
Thx 	�0�>��$�$����ng d�n, 6
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Theft-P$�00>���©����!�=ng bz���;ng s�n, 32 
Thixt bW viÂn thông, 31 
Thông tin chung, 11-15 
ThCc thi pháp lu]�.�`�0�$�0��H, 16 
Thu�c kê toa, 28 
Thu�$���<	����$��Wnh, 27
Thu�c lá vi ph8m, 28 
thu�c x� d/ng cho cá nhân, 28 
Tixp xúc k�<	���ÿ	���Æ	�����<	���ÿ	���Æn tình d/c
công c;ng, 31 
Tiêu cCc Nhóm Liên Kxt, 27 
T;i ph8m tình d/c, 30
T;i ph8m tình d/c, 30
T�ng ti�n, 36
Trang ph/c vi ph8m, 26 
Trang ph/c, 12
TrÂ, 29 
Tr;��N�#u B}ng), 31
Tr;m cÆp ho�$�|!����	��Á�|��c vào, 32
Tr;m cÆp, 32 
Tr;m cÆp, 31-32 
Tr�n h+c, 29 

�!0	���:	��A�X H+c, 23
Trong thu�c truy c]p, 27 
Tr/c xuzt 20
�!�=ng ph/c, 13
Vi ph8��`Ë���]u xe, 26
Vi ph8m khác v� $�$�$�?	��-�$���!�=ng h+c, 26
Vi ph8m khác v� các chính sách, 26
Vi ph8m m8ng, 31 
Vi ph8m nh�ng tham gia  khác, 29 
Vi ph8m tham gia, 29 
Vi ph8m tham gia, 26 
Vi ph8mkhác v� $�?	��-�$���!�=ng h+c, 26
�����?����$.�¼¼
�����?�����/c nguy hiHm, 33
�����?.�¼¼
�����?.�¼¼
Ù3��>�'c, 22
Ù3��>�'c, 25
Xâm ph8m  khác, 25 
Xâm ph8m, 32 
Xâm ph8m, 33 

VI - 58,  p. 35

Case 4:74-cv-00090-DCB   Document 1965-3   Filed 09/28/16   Page 107 of 251



���ng d�n cho sinh viên Quy�n và Trách nhi�m, phê duy�t ngày 14  Tháng B�y 	
����5 (trang 21 s�����i 	����������	�����	
�����) (���������i chính sách JK)          

36


�ï���%$��
('��
���NG NIÊN QUY�N RIÊNG PH� HUYNH 
VÀ H�C SINH

Các Quy�n Giáo D/c và Lu]t Quy�	�R�"	�����O����:	��N� �R©�V�$�0�*�/
�&�	�������-�	����"	��F ���u ki�n" ( h+c sinh trên 18 tu�i , ho�c nh�ng 
	��=i tham dC m;��$��-6 giáo d/c sau trung h+c ) m;t s� quy�n liên quan 
�xn hb -�����0�9/c cFa h+c sinh. Nh�ng quy�n này là :

(1) Quy]n ki/m tra và xem xét ho 6½�0¡c tRp c a h¡c sinh trong vòng 45 
ngày k/ tø ngày nhR<�\g5c yêu cØu TUSD . 

Ph/ huynh (s) và / ho�c h+c sinh có thH kiHm tra và xem xét hb -���+c t]p 
cFa h+$�-�	�.����$�$�$�?	��-�$�����$�$�^&���Wnh qu�n TUSD s� d/ng các hb
-��.�`}ng cách có  m;t cu;c hGn v�i hi�&��!�6ng cFa h+c sinh. M;t b�n sao 
cF��$�$��8o lu]t cFa tiH&�`�	�����>�"	�`�	�����$�$�^&���Wnh liê	�^&�	��xn 
hb -���+c sinh hi�n có s�	��H kiHm tra h'*�>_��!0	��$�$��
	�*��	��$Fa giám 
��c ho�c , 1010 E. 10th Street , Tucson, Arizona . Danh sách các lo8i hb -��
>�&��!� , và có sC gi�i thích cFa bzt k� hb -�.�-� ��'c cung czp b6i nhân 
viên TUSD thích h'p theo yêu c#u.

Lu]t liên bang cho r}ng c� cha và mG ��u có quy�n xem xét hb -��$Fa con 
em mình . Nxu có l�nh giam gi� 6 	����[�	���"��$zm vi�c cung czp các 
thông tin này cho m;t ph/ huynh , xin vui lòng cung czp TUSD v�i m;t
b�n sao cFa l�nh t8m gi�, có ch� ký cFa thjm phán .

(2) Quy]n yêu cØu sW�\Éi ho 6½�JQ9j�k¹c c a h¡c sinh mà ph¹ huynh 
(s) và / holc h¡;�6Q<0�\  \Q]u kicn tin không chính xác, gây hi/u lØm, 
holc vi ph�m quy]<�4Q[<J�3g�; a h¡c sinh theo FERPA . 

M;t yêu c#&�	����]y ph�i b}	���
	�`�n cho hi�&��!�6	���!�=ng cFa h+c
sinh, ph�����$��Wnh rõ ph#n cFa hb -������+ mu�	��������i, và ph�i ghi rõ 
lý do t8i sao nó c#n ph�����'$��������i. Nxu TUSD , quyx���Wnh không s�a
��i hb -�����0��"&�$#u cFa ph/ huynh (s) và / ho�c h+c sinh , TUSD s�
thông báo cho ph/ huynh (s) và / ho�c h+$�-�	���F ���u ki�n quyx���Wnh, và 
ph/ huynh (s) và / ho�$��F ���u ki�n h+c sinh có thH tixp t/c yêu c#u m;t
bu������u tr#	�>�"	�^&�	��xn vi�$��� nghW s�������.����0�^&���Wnh cF���8o 

lu]t liên bang và tiHu bang, các quy tÆc và qu���Wnh. 

(3) Các quy]<�4Q[<J�3g�; a thông tin cá nhân trong ho 6½�JQ9j�k¹c c a 
h¡c sinh , ngo�i trø nh�ng FERPA cho phép ti�t lÅ mà không có s7
\ong ý .

TUSD ph�����'c sC �bng ý b}	���
	�`�n cFa cha mG ho�c h+$�-�	���F ���u 
ki�	��!��c khi phát hành thông tin cá nhân t
 các hb -�����0�9/c cFa h+c
sinh, tr
 �!�=ng h'p công b� thông tin Fy quy�n cho lu]t liên bang và tiHu 
bang mà không có sC �bng ý , chÀng h8	�	�����xt l; cho các viên chÿc nhà 
�!�=ng có quy�n l'i giáo d/c h'p pháp . M;��	�3	���"	�	����!�=ng là m;t
	��=i làm vi�c TUSD là m;t thành viên qu�n trW .������-���.����ng d�n, 
ho�c hE tr' nhân viên (bao gbm c� y tx ho�c nhân viên y tx và nhân viên 
thCc thi pháp lu]����	��W ) , m;t thành viên Ban qu�n trW , m;��	��=i ho�c
$<	���������²P���Ë���&"�	�0���$�c dWch v/ ho�c chÿ$�	
	��	[�-� nxu 
không s� d/ng nhân viên riêng cF���:	���H thCc hi�n ( chÀng h8	�	����;t
lu]��-��.���H���0�	���"	.�$�&�"	���������zn y tx, ho�$����u trW ) , m;t ph/
huynh ho�c h+c sinh ph/c v/ trong m;t Fy ban chính thÿc , chÀng h8	�	���
m;t Fy ban k\ lu]t ho�c khixu n8i , ho�c cha mG, h+c sinh, ho�c tình 
nguy�n viên khác giúp m;t quan chÿ$��!�=ng thCc hi�n nhi�m v/ cFa mình. 
M;��	�3	���"	�	����!�=ng có sC quan tâm giáo d/c h'p pháp nxu chính 
thÿc c#n ph�i xem xét m;t hb -�����0�9/$��H thCc hi�n trách nhi�m ngh�
nghi�p cFa mình.

Theo yêu c#&.��!�=ng h+c s� tixt l; nh�ng hb -�����0�9/c mà không có sC,
các quan chÿc cFa m;t khu h+$�$��	���!0	���[�$[��;t h+c sinh mu�n ho�c
$[�_��Wnh ghi danh, ho�$��Ë���'c ghi danh nxu vi�c tixt l;

4) Các quy]n nÅ8�\½<�f0Q�u n�i vdi BÅ Giáo D¹c Hoa K¬ �Q[<�`^W<�\�n
thpt b�i b� cáo buÅc bèi TUSD tuân th  các yêu cØu c a FERPA .

Bzt k� khixu n8i phát sinh t
 m;t hành vi vi ph8m bW cáo bu;c v� các quy�n 
l'i có thH ��'$��� trình lên Tòa án t�i cao cFa H8t ( phân khu ) Pima ,
Arizona, ho�c :

�
	�*��	���&3	���F $�?	��-�$�������:	�
B;  Giáo d/c Hoa K�

400 Maryland Avenue, SW
Washington , DC 20202

(202) 260-3887

                                     ��<	����	������/c 

FERPA yêu c#u TUSD , v�i m;t s� ngo8i l� , có gizy xác nh]n cFa ph/
�&�	����	��=i giám h; cF���!��c khi tixt l; thông tin cá nhân trong hb -��
giáo d/c cFa con em. Tuy nhiên , TUSD có thH tixt l; m;t cách thích h'p 
���<	����	������/c " mà không có sC �bng ý b}	���
	�`�n, tr
 khi b8n có 
nh�	���� nghW TUSD ng�'c l8i theo thF t/c TUSD (xem Quy chx hành 
chính 5130 ) . M/$��?$��$�?	��$F����<	����	������/c là cho phép TUSD bao 
gbm lo8i thông tin này t
 hb -�����0�9/c cFa con quý vW trong các zn phjm
h+c nhz���Wnh , chÀng h8	�	���Y

� M�"	��������	��	
��
� Danh sách vinh dC ho�c danh sách công nh]n khác;
� A�$�$���	���!:	����t nghi�p ; và
� t= ho8���;ng thH thao cho thzy tr+	��>�'ng / chi�u cao cFa các thành 

��"	��;i bóng.

��<	����	������/$�.��[�>����<	����	����=	����<	����'c coi là có h8i ho�c
xâm ph8m sC !�"	�����	xu phát ��	�.�$�	��$[���H ��'c tixt l; cho các t�
chÿc bên ngoài mà không có sC �b	��_��!��c b}	���
	�`�n cFa cha mG .
Các t� chÿc bên ngoài bao gb�.�	��	����<	�����i h8n, các công ty s�n 
xuzt h+c c/ ho�c xuzt b�n niên giám . Ngoài ra, hai lu]t liên bang yêu c#u 
$�$�$��^&�	����0�9/$��W��*���	��N���V�	�]n tr' cz*����0��8o lu]t và giáo 
d/c trung h+$�	
���È���N�P��V��H cung czp nhà tuyHn d/ng quân sC, theo 
yêu c#u , v�i các thông tin sau - �"	.��Wa chX và s� ���n tho8i - tr
 khi ph/
huynh có khuyên LEA r}ng h+ không mu�n thông tin sinh viên cFa h+ tixt
l; mà không có sC �b	��_��!��c b}	���
	�`�n cFa h+. 

Nxu b8n không mu�n TUSD tixt l; ��<	����	������/c t
 hb -�����0�9/c cFa
con quý vW mà không c#n sC �b	��_��!��c b}	���
	�`�n cFa b8n, b8n ph�i
thông báo cho TUSD trên TUSD M�&�Ç��.��!��c ������	�����I��²P���Ë�
chX �W	��$�$���<	����	�-�&��3��>����<	����	������/c:

�"	.��Wa chX , cha mG ho�$�	��=i giám h; da	��-�$�����n tho8i, ngày sinh 
���	���-�	��.�>¢	���Cc chính cFa nghiên cÿu, tham gia vào các ho8���;ng thH
thao , tr+	��>�'ng và chi�u cao cFa các thành viên cF���;i thH ���0.�	�������
h+c ,   czp �; ( b}ng czp ) và gi������6ng nh]	���'$.�$�$�$��^&�	����0�9/c
g#n nhz���!��$��[��0�$��Ë��+c cFa h+c sinh , hình �	��$��	�3	�.�`
	���:	��.�
phim �	�����*���	�����n truy�n thông trCc quan khác , các cu;c phîng vzn 
cá nhân , ho�$���<	����	����	��tC chX có âm thanh ho�c thW giác và hình �nh 
, và các ��<	����	����	���C . là cho các m/$��?$������9�	���0�c chuyHn h+c
sinh.

Theo lu]��>�"	�`�	�.���<	����	�	�����'$�$0��>����<	����	�����m/c và không 
c#n sC �bng ý b}	���
	�`�n cFa cha mG ��-�	����"	��F ���u ki�	��H phát 
hành. Nxu b8n ph�	���i vi�$�*������	��$�$���<	����	������/c, b8n ph�i báo 
cho hi�&��!�6ng ho�$�	��=����'c chX �Wnh cF���!�=ng, b}	���
	�`�n, trên 
TUSD M�&�Ç�.��!��c khi 01 tháng 10. Nxu m�u 274 không nh]	���'c
ngày 01 tháng 10, nó s� ��'c gi� �Wnh r}ng không có ph�	���i phát hành 
��<	����	��[I���F t/$�	�����'c thCc hi�	���	��	
�I�A
	�$ÿ pháp lu]t liên 
bang, theo yêu c#u, TUSD có thH tixt l; hb -�����0�9/c cFa cha mG mà 
khôn��$[��!��$����F ���u ki�n có sC �bng ý cFa sinh viên, các cán b; cFa
m;t khu h+$�$��	���!0	���[�$[��;t h+c sinh mu�n ho�$�$[�_��Wnh ghi danh. 
�H bixt thêm thông tin, liên h� v����
	�*��	��$�?	���8���!�=	��	����+c sinh 
(s) tham dC trong TUSD.
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�ï���%$��
('��
���NG NIÊN QUY�N
THEO B�O V. QUY�N S¤���ûI H�C SINH 

(PPRA) 

PPRA cho ph/ huynh m;t s� quy�	�>�"	�^&�	��xn hành vi 
cFa chúng ta v� các cu;$����u tra, thu th]p và s� d/ng thông 
tin cho m/$��?$����xp thW, và các k� thi v]t lý nhz���Wnh. 

Chúng bao gbm các quy�n:

1) S7 chpp thuR<�34gdc khi h¡;�6Q<0�\g5c yêu cØu ph�i
nÅp mÅt cuÅc kh�j�693�Y=��Q[<�`^W<�\�n mÅt holc nhi]u
trong nh�ng khu v7;�\g5c b�o vc 6W^�\î>�	üf0�o sát các 
30K<J�3Q<�\g5c b�o vc") n�u cuÅ;�30�Y�kÿ�\g5c tài tr5
toàn bÅ holc mÅt phØn bèi mÅ3�;0g½<J�34¾<0�; a Dep't 
M� giáo d¹c (ED) -  

�I���ng phái chính trW �����?	�	���ng cFa h+c sinh ho�c cha 
mG h+c sinh; 
2. Vz	��� tâm th#n hay tâm lý cFa h+c sinh ho�$������:	��
h+c sinh; 
3. Hành vi ho�$�������; quan h� tình d/c; 
4. Bzt h'p pháp, ch�	����i xã h;i, tC bu;c t;i, ho�c hành vi 
h8 thzp phjm giá; 
�I���	������^&�	��!+ng cFa nh�	��	��=�����$����	��=i tr�
l=i có m�i quan h� �����:	���#	������
6. M�i quan h� ��c quy�n v� m�t pháp lý công nh]n, chÀng 
h8	�	�����i các lu]��-�.�`�$�-¢.��0�c B; �!�6ng; 
7. ThC$���	���<	����0.���	��*���.������?	�	���ng cFa h+c
sinh ho�c cha mG, ho�c
8. Thu nh]p, tr
 khi có yêu c#u cFa pháp lu]���H ��$��W	���F
���u ki�n cF��$���	���!:	�I

(2) NhR<�\g5c thông báo và mÅ3�;½�0ÅQ�\/ l7a ch¡n mÅt
h¡c sinh ra khßi -  

1. Bzt k� cu;$����u tra thông tin b�o v� khác, bzt kH ngubn
tài tr';

2. Bzt k� không khjn czp, kH c� khám lâm sàng  ho�c sàng 
l+c c#n thix��	����;�����u ki�	���������.���'c qu�n lý b6i
�!�=ng ho�$��8i lý cFa nó, và không c#n thix���H b�o v� sÿc
khîe ngay l]p tÿc và an toàn cFa h+c sinh, ngo8i tr
 xét x�,
nhãn quang , ho�c vGo c;t s�ng, ho�c bzt k� k� thi v]t lý 
ho�c cho phép hay theo yêu c#u cFa pháp lu]��M���	��c; và 

3. Các ho8���;	��>�"	�^&�	��xn thu th]p, công b� thông tin, 
ho�c s� d/	����<	����	�$��	�3	���&���'c t
 -�	����"	��H tixp
thW ho�c bán ho�c phân ph�i các ��<	����	�$�0�	��=i khác.

3) Ki/m tra, theo yêu cØ^�b=�34gdc khi dùng holc s
d¹ng -  

1. Các cu;$����u tra thông tin b�o v� sinh viên; 
2. C/ ��'c s� d/	���H thu th]p thông tin cá nhân t
 h+c sinh 
cho m/$��?$����xp thW, bán hàng, ho�c
m/$��?$��*�3	�*��i khác, và 
3. Tài li�&����ng d�n s� d/	��	����;t ph#n cF��$���	��
trình giáo d/c. 

ChuyHn giao các quy�n này t
 các b]c cha mG, m;t h+c sinh 
18 tu�i, ho�c tr7 vW thành niên s�ng tC l]p theo pháp lu]t
M���	��c.

TUSD s� phát triHn và có chính sách, tham kh�o ý kixn v�i
cha mG.�>�"	�^&�	��xn các quy�	�	��.�$�	��	���-Æp xx*��H
b�o v� sC !�"	�����$Fa sinh viên trong vi�c qu�n lý các cu;c
���&��!����<	����	���'c b�o v� và các b; -�&��]p, tixt l; ho�c
s� d/ng thông ti	�$��	�3	��H tixp thW, bán hàng, ho�c phân 
ph�i khác m/$��?$�I�

TUSD s� trCc tixp thông báo cho ph/ huynh cFa các chính 
sách này ít nhzt mE��	
����0��#u mE��	
���+c và sau khi 
bzt k� �����������	���HI��²P��$�	��-� trCc tixp thông báo, 
chÀng h8	�	�����<	��^&����=	�������0�c email, cha mG cFa
-�	����"	���	��>"	��x ho8$���H tham gia vào các ho8���;ng
ho�c các cu;$����&��!��>�&�_�9�����3��$/ thH và s� t80�$���;i
�H ph/ huynh lCa ch+n con mình ra khîi sC tham gia cFa các 
ho8���;ng c/ thH ho�c kh�o sát.

TUSD s� làm thông báo này cho ph/ �&�	����0��#&�	
��
h+c nxu các huy�	��Ë���$��Wnh ngày c/ thH ho�c g#	��@	��
cFa các ho8���;ng ho�c các cu;$����u tra t8i th=����H���[I�
��i v�i các cu;$����u tra và các ho8���;ng theo lWch trình 
-�&�����	
���+c bÆ���#u, cha mG s� ��'c cung czp thông 
báo h'p lý cFa ho8���;ng dC kixn và các cu;$����&��!����'c
li����"�9�����3�������'c cung czp m;��$���;���H lCa ch+n
con cFa h+ ra khîi các ho8���;ng và các cu;$����&��!��	���
v]y. Ph/ �&�	��$�	��-� ��'c cung czp m;��$���;���H xem 
xét bzt k� cu;$����u tra thích h'*I�P�&��3��>���;t danh sách 
các ho8���;ng c/ thH và các cu;$����&��!����'c b�o hiHm
theo yêu c#u này:

� B; -�&��]p, tixt l; ho�c s� d/	����<	����	�$��	�3	��H tixp
thW, bán hàng, ho�c phân ph�i khác. 

� Qu�n lý cFa bzt k� cu;$����u tra t�<	����	���'c b�o v�
��<	����'c tài tr' toàn b; ho�c m;t ph#n b6i ED. 

� không khjn czp, kiHm tra sÿc khîe  ho�c sàng l+$�	����<�
t� 6 trên. 

B]c cha mG tin r}ng quy�n l'i cFa h+ �Ë�`W vi ph8m có thH
n;*���	����xu n8i v�i:

�
	�*��	��A�zp Hành chính sách gia �:	�
B; Giáo D/c Hoa K�

400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 2020
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$F��	[I���Æ$��Æ$�>�"	�^&�	��x	�A���	����.����.��Ù.��/$����.����M��	��M��=�����~�&�x����]���$[���H���'$��+��>����Ü��
��&;$���²P��.���W��$�X������������	���<	��.���=	�����.��&$-0	.��!�¡0	����Ç�È.�N��V��-����.��0�$��
	�*��	��93	�
L&��	.�|;�O��0��/$��0��~�.�����P*��!�|0&>���!9.���	��!.�A0>0!�90�����I�Ù���|�	�A�?	��P�$���A��~�<	��*�3	�
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