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1) Xin nhớ
2)
1/ Viết chữ in, hoàn tất và gửi giấy báo cáo này đến hiệu trưởng của trường .
3)
2/ Biện pháp kỷ luật sẽ không được áp dụng cho kẻ bị tình nghi là thủ phạm
căn cứ trên báo cáo vô danh
Ngày hôm nay ______________________Tên người báo cáo (không bắt buộc)_____________________
Tên nạn nhân (học sinh) ________________________Tên trường của nạn nhân____________________
Địa chỉ email của người báo cáo(không bắt buộc)__________ Điện thoại (không bắt buộc)___________
Tên trường học mà bạn đã liên lạc (nếu có) _________________________________________________
Tên người tình nghi là thủ phạm (nếu biết) __________________________________________________
Cho biết ngày , tháng và thời gian của sự việc đã xảy ra(nếu biết )________________________________
Sự việc đã xẩy ra ở đâu ? Xin đánh dấu vào những ô vuông thích hợp

□ Tại lớp học □ Hành lang □ Phòng vệ sinh □Sân chơi □Tủ khóa □Phòng ăn trưa
□Sân thể thao □ Bãi đậu xe □Tại xe bus
□mạng lưới □d/t di động□Giờ sinh hoạt
□Khu vực ngoài trường học
□Trên đường tới/rời trường
□Những thứ khác (xin mô tả)

Xin đánh dấu vào những ô vuông diễn tả đúng nhất của kẻ chủ mưu hành động. Đánhdấu vào những ô vuông thích ợp:

□ Đánh, đá,xô đẩy, nhổ nước miếng, túm tóc, hoặc ném một vật gì vào học sinh
□ Kêu người khác để đánh hoặc làm tổn thương học sinh.
□ Chọc ghẹo, chửi , làm những cử chỉ hoặc hăm dọa người khác qua điện thoại, điện thư ,……
□ Làm nhục học sinh khác và khiến học sinh là mục tiêu bị chế diễu.
□ Có những cử chỉ hỗn xược và / hoặc hăm doạ
□ Tẩy chay hoặc lại trừ học sinh.
□ Làm cho học sinh sợ hãi, tống tiền, hoặc khai thác
□ Tung những tin đồn hoặc diễu cợt gây đau đớn buồn phiền cho người khác.
□ Bắt nạt qua hình thức mạng lưới (chửi qua mạng lưới, nhắn tin, điện thư, đăng trên mang….
□ Gây hoang mang.
□ Những thứ khác

Xin mô tả sự việc xảy ra ,cung cấp những chi tiết đặc biệt (xin viết thêm trên một tờ giấy khác nếu cần)

March

Tại sao bạn là quấy nhiễu, dọa nạt, hoặc bắt nạt đã xảy ra ?

Có bất cứ nhân chứng nào không ? Có □ Không □ Nếu có cho biết tên nhân chứng:

Có thương tích trong sự việc xẩy ra này không ? Có □ Không □ Nếu có xin mô tả

Kết quả sự việc có khiến cho nạn nhân phải vắng mặt không đến trường không ? Có □ Không □ Nếu có xin mô tả .

Có những tin tức nào cần bổ túc thêm ?

Tất cả những báo cáo phải gửi đến nhân viên có trách nhiệm tại trường.
Cám ơn đã viết báo cáo này!

FOR OFFICE USE
Received by: ____________________________________________ Date received: ________________________
Action taken: _________________________________________________________________________________
Parent/guardian contacted (targeted student): ________________________________ Date: ________________
Parent/guardian contacted (alleged harasser): _________________________________ Date: ________________
Mark one:

Resolved

Unresolved

Referred to: ____________________________________________

Send Copy of Form to District Compliance Officer, Isuzu Niizuma, Date: _________________________

