Cách thức – Liên lạc và cập nhật
thông tin Học sinh
Khu học chánh Beaverton cam kết tạo một môi trường học tập an toàn và thân thiện cho tất cả học sinh, nhân viên
cùng toàn thể gia đình. Chúng tôi luôn chào đón và giáo dục học sinh đến khắp từ mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi sẽ
không thu thập giấy tờ về hiện trạng di trú khi đăng ký học.
Sẽ có những phương thức, quy tắc và luật lệ đặc biệt được đặt ra nhằm hướng dẫn trường học cách đối phó với các cơ
quan kiểm soát nhà nước khi họ muốn tiếp cận học sinh hoặc thông tin của các em. Nhân viên của học khu bị cấm
tuyệt đối sử dụng mọi tài vật, thông tin từ học khu để thực thi luật di trú liên bang thể theo Oregon Revised Statute
(ORS) 181A.820(1).

Gặp gỡ học sinh trong giờ học
Học sinh không được gặp bất cứ ai mà chưa có sự đồng ý của phụ huynh/người bảo hộ. Trách nhiệm của học khu đối
với từng cá nhân học sinh và cha mẹ/người bảo trợ là đảm bảo việc học tập của các em không bị gián đoạn một cách
không cần thiết cũng như quyền lợi của học sinh cũng cần được bảo vệ.
• Quy định của ban điều hành KN/KNA đề cập đến mối quan hệ của học khu với các cơ quan chính phủ khác.
Khi thấy cần thiết cho các nhân viên thi hành công vụ (chẳng hạn như cảnh sát trực thuộc thành phố, quận hạt, nhân
viên sở di trú) để phỏng vấn, câu lưu hoặc bắt giữ một học sinh trong giờ học, những ngoại lệ sẽ được cứu xét nếu
vấn đề có liên quan đến trường học, tuỳ mức độ nghiêm trọng hay khi có lệnh (warrant) hoặc trát (subpoena) bắt giữ
học sinh. Khi có yêu cầu nhận diện từ các cơ quan công quyền, hiệu trưởng nên liên lạc với văn phòng hỗ trợ pháp
lý của học khu để yêu cầu được giúp đỡ.
• Các nhân viên thi hành công vụ có trách nhiệm liên lạc phụ huynh/người bảo trợ của học sinh trước để xin phép gặp
gỡ phỏng vấn các em trừ khi họ có trát hoặc đơn yêu cầu của toà án bắt học sinh hay khi có trường hợp khẩn cấp
hoặc đặc biệt cần thiết để phỏng vấn học sinh ngay lập tức. Đối với những trường hợp này nhân viên trường sẽ cho số
điện thoại cha mẹ/bảo trợ học sinh trừ khi cha mẹ/bảo trợ khi điền đơn nhập học đã điền vào ô từ chối cho thông tin
cá nhân của họ ra ngoài.
• Trong trường hợp mà những nhân viên thi hành công vụ sở tại như là lực lượng thi hành công vụ của sở di trú và hải
quan (United States Immigration and Customs Enforcement - ICE) đến thẳng trường học, lúc đó các nhân viên nên gọi
cho văn phòng tổng giám thị hoặc các cố vấn luật pháp của học khu để nhờ giúp đở trước khi cho phép họ tiếp xúc
với học sinh.
CHÚ THÍCH: Nhân viên công vụ phải hoàn tất và ký vào đơn “No Notice/Emergency Circumstances” – (Miễn thông
báo/Những hoàn cảnh khẩn cấp) trên mạng theo quy định KN/KNA-AR. Hiệu trưởng nên liên lạc với văn phòng hổ trợ
pháp lý học khu để được giúp đở. Các buổi phỏng vấn hoặc câu lưu sẽ không thể xảy ra trừ khi hội đủ các điều kiện và
những vấn đề liên quan đến pháp lý đã được tham khảo.

Tiếp cận thông tin về học sinh
Tất cả thông tin cá nhân của học sinh sẽ được bảo vệ bởi những luật riêng tư, cá nhân của liên bang và tiểu bang. Theo
những luật định bảo vệ này hồ sơ giấy tờ học sinh chỉ được xem xét và giao ra trong những trường hợp sau:
•
•
•
•

Giấy cho phép đồng ý từ phụ huynh/bảo trợ của học sinh dưới tuổi vị thành niên.
Giấy đồng ý của học sinh đă trưởng thành (18 tuổi trở lên)
Lệnh từ toà án hoặc đơn yêu cầu
Có liên quan cấp thiết đến vấn đề sức khoẻ hoặc an toàn

Tất cả những yêu cầu kiểm tra hồ sơ giấy tờ học sinh từ các nhân viên công vụ sẽ được chuyển đến District’s General
Legal Counsel, họ sẽ thảo luận cùng hiệu trưởng để quyết định có giao ra những giấy tờ này hay không.
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