
Chính sách GBGB-An Ninh và An Toàn Cá Nhân của Nhân 
Viên 
Các thủ tục sau đây phải được chấp hành trong các trường hợp có hành vi bất tuân lệnh, quấy rối, 
cố ý cáo buộc sai về hành động ngược đãi trẻ em, hoặc cáo buộc phạm tội hình sự của một học 
sinh đối với một giáo viên hoặc nhân viên của trường.  

Các thủ tục này cũng cần phải được tuân thủ trong trường hợp học sinh làm hư hỏng tài sản cá 
nhân của giáo viên hoặc nhân viên của trường trong khuôn viên của học khu.  

1. Giáo viên hoặc nhân viên đó phải gửi văn bản khiếu nại với hiệu trưởng khu trường, văn 
phòng giám đốc học khu và Ban Giám Hiệu.  

2. Sau khi nhận được cả khiếu nại và bằng chứng thỏa đáng về những lời cáo buộc, hiệu trưởng 
sẽ tạm đình chỉ học tập đối với học sinh đó trong ba ngày theo đúng các thủ tục qui định.  

3. Giám đốc học khu sẽ tiếp tục các thủ tục đình chỉ học tập hoặc đuổi học đối với học sinh đó 
trong trường hợp có thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.  

4. Giám đốc học khu hoặc người được ủy quyền sẽ báo cáo sự việc cho ủy viên công tố hoặc cơ 
quan thi hành luật pháp thích hợp tại địa phương hoặc viên chức quản lý là người sau đó sẽ điều 
tra sự việc để xác định mức độ thích hợp của những lời cáo buộc hình sự hoặc tiến hành thủ tục 
xét xử.  

5. Một bản sao của chính sách này sẽ được cung cấp cho mỗi học sinh và được niêm yết trong 
mỗi tòa nhà học đường.  

Truyền đạt thông tin kỷ luật  

Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền sẽ truyền đạt thông tin kỷ luật về bất kỳ học sinh nào 
theo học tại học khu cho tất cả các giáo viên và chuyên gia tư vấn có tiếp xúc trực tiếp với học 
sinh đó. Bất kỳ giáo viên hoặc chuyên gia tư vấn nào được giao phụ trách một học sinh được biết 
là có các vấn đề về hành vi nghiêm trọng sẽ được thông báo về hồ sơ hạnh kiểm của học sinh đó. 
Bất kỳ nhân viên trường nào nhận được thông tin này phải giữ kín thông tin đó và không được 
truyền đạt thông tin đó cho bất kỳ người nào khác.  
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