Học Khu Alum Rock Union ESD
Nội Quy của Ban Hội Đồng Quản Trị
Bắt Nạt
BP 5131.2
Cho Tất Cả Học Sinh
Ban Hội Đồng Quản Trị công nhận là việc bắt nạt có những ảnh hưởng có hại đối với việc học tập của học sinh
và sự có mặt của học sinh ở trường và mong muốn có một môi trường học đường an toàn để bảo vệ cho học
sinh không bị tổn thương về thể chất và tinh thần. Các nhân viên của Học Khu sẽ bảo vệ cho sự an toàn của học
sinh là ưu tiên số một và không chấp nhận bất cứ học sinh nào bị bắt nạt.
Không một học sinh nào hay một nhóm học sinh nào có quyền đánh đập, viết những điều không hay, có lời thô
tục, hay bằng các hành thức khác, quấy nhiễu, quấy nhiễu tình dục, hăm dọa, dọa nạt, bắt nạt trên mạng, làm
người khác bị thương, hay đánh vì thù ghét một học sinh nào đó hay một nhân viên nào đó.
(cf. 5131 – Hành Vi)
(cf. 5136 – Băng Đảng)
(cf. 5145.3 – Không Được Kỳ Thị/Quấy Nhiễu)
(cf. 5145.7 – Quấy Nhiễu Tình Dục)
(cf. 5145.9 – Những Hành Vi Tạo Nên Thù Ghét)
Bắt nạt trên mạng gồm có: viết thông tin trên mạng để quấy nhiễu, quấy nhiễu trực tiếp, hay nhắn tin để bêu
xấu, những âm thanh hăm dọa, hay những hình ảnh dọa nạt trên mạng, dùng những truyền thông khác trên
mạng, hay các kỹ thuật khác như: dùng điện thoại, dùng máy vi tính, hay các máy khác. Bắt nạt trên mạng
cũng gồm có: xâm nhập vào một tài khoản của người khác và giả làm người đó để bêu xấu người đó.
(cf. 5145.2 –Tự Do Ngôn Luận / Tự Do Phát Biểu Ý Kiến)
Các phương pháp để phòng ngừa và can thiệp cho việc bắt nạt phải có sự tham gia của các người có thẩm quyền
quyết định đúng theo luật lệ, đúng với nội quy của Ban Hội Đồng Quản Trị, và nội quy hành chính để lập kế
hoạch tổng quát cho việc an toàn và phải thực hiện vào các kế hoạch đó.
(cf. 0420 – Kế Hoạch của Trường/Hội Đồng Nhà Trường)
(cf. 0450 – Kế Hoạch An Toàn Toàn Diện)
(cf. 1220 – Ủy Ban Cố Vấn Công Dân)
(cf. 1400 – Liên Quan Giữa Các Cơ Quan Chính Phủ và Trường Học)
(cf. 6020 – Phụ Huynh Tham Gia Học Đường)
Phòng Ngừa Bắt Nạt
Trong phạm vi có thể, các phương pháp của học khu và trường học phải chú trọng đến cách phòng ngừa bắt nạt
bằng cách có những luật lệ rõ ràng cho học sinh và các phương pháp để có một không khí học đường lành mạnh
và hợp tác chặt chẻ với nhau. Học sinh phải được thông báo về những luật lệ của học khu và trường học bằng
cách đọc cẩm năng dành cho học sinh và các thông tin dùng bằng các hình thức khác có liên quan đến bắt nạt,
cách thức để báo cáo sự việc bắt nạt xảy ra hay báo cáo nếu bị hăm dọa, và hình phạt cho người bắt nạt.

(cf. 5137 – Không Khí Học Đường Lành Mạnh)
(cf. 6164.2 – Các Dịch Vụ Hướng Dẫn / Các Dịch Vụ Cố Vấn)
Học Khu có thể chỉ dẫn cho học sinh ở trong lớp hay ở những chỗ khác để việc truyền bá có hiệu quả về việc
giải quyết mâu thuẫn, để biết cách cư xử, để biết học vấn rất là quan trọng cho đời sống, để biết kính trọng sự
khác biệt về văn hóa và cá nhân, để biết tự trọng, để mạnh dạn hơn, để có một hành vi chín chắn khi dùng
mạng.
(cf. 6163.4 – Học Sinh Sử Dụng Kỹ Thuật)
(cf. 6142.8 – Giáo Dục Y Tế Toàn Diện)
(cf. 6142.94 – Chỉ Dẫn cho Môn Lịch Sử-Môn Sử Địa)
Nhân viên của trường học phải nhận được các thông tin có liên quan đến buổi huấn luyện cho nhân viên, gồm
có thông tin về các dấu hiệu được báo trước về các hành vi về quấy nhiễu hay các hành vi về hăm dọa và các
cách phòng ngừa và can thiệp để có hiệu quả.
(cf. 4131 – Buổi Huấn Luyện Cho Nhân Viên)
(cf. 4231 – Buổi Huấn Luyện Cho Nhân Viên)
(cf. 4331 – Buổi Huấn Luyện Cho Nhân Viên)
Dựa trên các bản tường thuật về bắt nạt được phát hiện ở trường học, Giám Đốc Học Khu hay người đại diện có
thể tăng thêm giờ kiểm soát và bảo vệ an ninh ở những chỗ mà bắt nạt thường xảy ra nhất, chẳng hạn như:
trong lớp học, ngoài sân chơi, ngoài hành lang, trong nhà vệ sinh, phòng ăn.
Can Thiệp
Những học sinh bị bắt nạt đều được khuyến khích là phải báo cho nhân viên nhà trường biết ngay hay nghi ngờ
có một học sinh khác bị ai đó bắt nạt. Ngoài ra, Giám Đốc Học Khu hay người đại diện phải bảo mật và giấu tên
những học sinh báo cáo về những vụ hăm dọa và những vụ tương tự.
Nhân viên nào làm việc ở trường học thấy sự việc bắt nạt xảy ra ngay lúc đó phải có nhiệm vụ can thiệp ngay
tức khắc nếu cảm thấy an toàn cho bản thân của mình. (Luật Giáo Dục 234.1)
Khi thấy hợp lý, Giám Đốc Học Khu hay người đại diện phải thông báo cho phụ huynh hay người giám hộ biết
người bị bắt nạt và người bắt nạt. Giám Đốc Học Khu hay người đại diện có thể mời những người cố vấn,
những người cố vấn về tinh thần, và/hay nhà chức trách tham gia vào sự việc này.
Khiếu Nại và Điều Tra
Những học sinh có thể khiếu nại bằng cách nói cho giáo viên hoặc quản trị viên hoặc viết đơn khiếu nại là bị bắt
nạt. Khiếu nại là bị bắt nạt phải được điều tra và giải quyết đúng theo thủ tục khiếu nại được ghi trong AR
5145.7 – Quấy Nhiễu Tình Dục.
Khi một học sinh bị bắt nạt ở ngoài giờ học, Giám Đốc Học Khu hoặc người đại diện phải điều tra và ghi lại các
việc xảy ra và phải xác định các sự việc hoặc giải thích hoàn cảnh có ảnh hưởng hay có thể ảnh hưởng đến sinh
hoạt của trường học, ảnh hưởng đến sự có mặt của học sinh ở trường học, hay gây ảnh hưởng đến học vấn của
học sinh.

Khi các trường hợp có liên quan đến bắt nạt trên mạng, các cá nhân nào có thông tin về sự việc phải được
khuyến khích lưu lại những thông tin và in bất cứ tin nhắn nào được gửi đến cho cá nhân đó mà cá nhân đó cảm
thấy là bắt nạt trên mạng và thông báo cho giáo viên, hiệu trưởng hoặc bất cứ nhân viên nào làm trong trường
học để có thể mở cuộc điều tra.
Nếu học sinh dùng truyền thông trên mạng hay dịch vụ có phần cấm đăng các tài liệu có hại, Giám Đốc Học
Khu hoặc người đại diện cũng có thể nộp đơn khiếu nại với trang mạng đó hoặc nói dịch vụ đó phải xóa bỏ tài
liệu đó ngay.
Kỷ Luật
Bất cứ học sinh nào bắt nạt học sinh khác trong trường học, hoặc bắt nạt học sinh khác ngoài giờ học mà gây ra
hoặc có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của trường học, ảnh hưởng đến sự có mặt của học sinh ở trường học thì
phải bị kỷ luật, có thể gồm có nghỉ học ngắn hạn hoặc bị đuổi học hẳn theo nội quy và luật lệ của học khu.
(cf. 5138 – Giải Quyết Mâu Thuẫn / Hòa Giải Giữa Hai Bên)
(cf. 5144 – Kỷ Luật)
(cf. 5144.1 – Cách Thức Đuổi Học Tạm Thời / Cách Thức Đuổi Học Hẳn)
(cf. 5144.2 – Cách Thức Đuổi Học Tạm Thời / Cách Thức Đuổi Học Hẳn (Cho Các Học Sinh Khuyết Tật))
(cf. 6159.4 – Kiểm Soát Tính Tình cho Những Học Sinh Trong Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt)

Những Tài Liệu về Luật Pháp dùng để Tham Khảo:
LUẬT GIÁO DỤC
200-262.4 Cấm kỳ thị
32282 Kế Hoạch An Toàn Toàn Diện
35181 Nội Quy của ban hội đồng quản trị về những trách nhiệm của các học sinh
35291-35291.5 Luật Lệ
48900-48925 Bị Đuổi Học Tạm Thời hay Bị Đuổi Học Hẳn
48985 Những thông báo được dịch
LUẬT DÂN SỰ
647 Dùng máy chụp hình hay dụng cụ khác để làm hại đến người khác; tội nhẹ
647.7 Dùng máy chụp hình hay dụng cụ khác để làm hại đến người khác; hình phạt
653.2 Những máy móc điện tử, từ hăm dọa đến bảo vệ an toàn
LUẬT HOA KỲ, ĐIỀU KHOẢN 47
254 Dịch vụ giảm giá toàn diện (e-rate)
QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
J.C. chống lại Beverly Hills Unified School District, (2010) 711 F.Supp.2d 1094
Lavine chống lại Blaine School District, (2002) 279 F.3d 719
Những Tài Liệu về Quản Lý dùng để Tham Khảo:
BAN HÀNH của CSBA
An Toàn của Trường Học: Các Phương Pháp của Ban Hội Đồng Quản Trị Để Bảo Đảm Học Sinh Học Hành
Có Thành Tích, năm 2011
Giữ An Toàn, Cấm Kỳ Thị Tất Cả Học Sinh Ở Trường Học, Tóm Tắt Nội Quy, Tháng Tư năm 2010
Bắt Nạt Trên Mạng: Nội Quy được Đề Nghị cho Ban Hội Đồng Quản Trị, Tóm Tắt Nội Quy, Tháng 7 năm
2007

BAN HÀNH của BỘ GIÁO DỤC của TIỂU BANG CALIFORNIA
Các Tiêu Chuẩn về Sức Khỏe cho Các Trường Công ở Tiểu Bang California: Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 12, năm
2008
Bắt Nạt ở Trường Học năm 2003
BỘ GIÁO DỤC HOA KỲ, VĂN PHÒNG BAN HÀNH CHO QUYỀN CÔNG DÂN
Thư Gửi cho Đồng Nghiệp: Quấy nhiễu và Bắt Nạt, Tháng 10 năm 2010
CÁC TRANG MẠNG
CSBA: http://www.csba.org
California Cybersafety for Children: http://www.cybersafety.ca.gov
California Department of Education, Safe Schools Office: http://www.cde.ca.gov/ls/ss
Center for Safe and Responsible Internet Use: http://cyberbully.org
National School Boards Association: http://www.nsba.org
National School Safety Center: http://www.schoolsafety.us
U.S. Department of Education, Office for Civil Rights: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr
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