Chính sách JBBA- SÁCH NHIỄU VÌ LÝ DO SẮC TỘC
HOẶC MÀU DA, NGUỒN GỐC QUỐC GIA, XU HƯỚNG
TÍNH DỤC, ĐẶC ĐIỂM GIỚI TÍNH, TÌNH TRẠNG
KHUYẾT TẬT, HOẶC TÔN GIÁO (HỌC SINH)
I. TRÌNH BÀY TỔNG QUÁT VỀ CHÍNH SÁCH
Hành động sách nhiễu vì lý do sắc tộc hoặc màu da, nguồn gốc quốc gia, xu hướng tính dục, đặc
điểm giới tính, tình trạng khuyết tật hoặc tôn giáo, sau đây gọi là các hạng mục được bảo vệ bị
tuyệt đối nghiêm cấm. Mỗi học sinh trong phạm vi Học Khu sẽ có cơ hội được học tập trong một
môi trường không có hành động sách nhiễu như qui định của chính sách này. Các trường hợp
khiếu nại về hành vi sách nhiễu bị nghiêm cấm sẽ được điều tra ngay theo các thủ tục qui định
trong chính sách này và các Thủ Tục của học khu. Nếu hiệu trưởng/trưởng ban hoặc người được
ủy quyền thấy rằng hành động sách nhiễu đó đã xảy ra, họ sẽ áp dụng ngay các biện pháp kỷ luật
thích hợp với bất kỳ học sinh, giáo viên, nhân viên quản lý hoặc nhân viên khác của trường bị
cho là đã vi phạm chính sách này, hỗ trợ thích hợp cho nạn nhân và/hoặc áp dụng biện pháp
thích hợp khác đã cân nhắc hợp lý để chấm dứt hành động sách nhiễu đó. Sau khi điều tra khiếu
nại về hành động sách nhiễu hoặc phân biệt đối xử, hiệu trưởng khu trường hoặc người được ủy
quyền sẽ kiểm tra xác minh với người khiếu nại rằng hành động bị cho là phân biệt đối xử hoặc
sách nhiễu đã chấm dứt, bất kể kết quả điều tra như thế nào, và không có hành động trả đũa đối
với người khiếu nại. Thủ tục kiểm tra xác nhận này sẽ diễn ra trong vòng mười (10) ngày kể từ
khi có kết luận điều tra.
II. ĐỊNH NGHĨA VỀ SÁCH NHIỄU VÌ LÝ DO SẮC TỘC HOẶC MÀU DA, NGUỒN GỐC
QUỐC GIA, XU HƯỚNG TÍNH DỤC, ĐẶC ĐIỂM GIỚI TÍNH, TÌNH TRẠNG KHUYẾT
TẬT, HOẶC TÔN GIÁO
Vì các mục đích của chính sách này, hành động sách nhiễu một học sinh là hành động thể chất
hoặc lời nói liên quan tới địa vị của học sinh đó trong một hạng mục được bảo vệ, khi mà:
1. hành động sách nhiễu đó đủ nghiêm trọng, dai dẳng hoặc lan rộng tới mức ảnh hưởng tới khả
năng của học sinh trong việc tham gia hoặc hưởng lợi từ một hoạt động hoặc chương trình giáo
dục nào đó, hoặc tạo một môi trường học tập mang tính hăm dọa, lăng mạ hoặc ngược đãi; hoặc
2. Hành vi sách nhiễu đó có mục đích hoặc có tác dụng gây trở ngại quá nhiều hoặc bất hợp lý
tới việc học tập của một cá nhân; hoặc
3. hành vi sách nhiễu đó ảnh hưởng bất lợi tới các cơ hội học tập của một cá nhân.
Các ví dụ về hành vi có thể bị coi là sách nhiễu liên quan tới một hạng mục được bảo vệ,
CÓ THỂ bao gồm:
· hình vẽ bậy có ngôn ngữ xúc phạm

· réo chửi tên, đùa cợt hoặc những lời đồn đại làm hạ uy tín của người thuộc diện được luật pháp
bảo vệ đó
· hành vi đe dọa hoặc hăm dọa
· những câu viết hoặc hình họa mang tính chất lăng mạ
· gièm pha, định kiến xấu, và các hành động thù địch
· hình vẽ hoặc tài liệu văn bản có những lời nhận xét hoặc những định kiến được đăng tải hoặc
truyền bá và nhằm mục đích hạ nhục các cá nhân vì họ thuộc diện được bảo vệ theo qui định của
luật pháp
· hành động hung hăng hoặc gây hấn đối với người khác bởi vì, hoặc theo cách liên quan tới địa
vị của họ trong một hạng mục được bảo vệ
· các dạng hành vi gây hấn khác ví dụ như trộm cắp hoặc làm hư hỏng tài sản
Tuy nhiên, việc bất kỳ hành động bị cáo buộc nào có nghiêm trọng tới mức coi là hành động
sách nhiễu bị nghiêm cấm hay không sẽ tùy thuộc vào rất nhiều các yếu tố; ví dụ như hoàn cảnh
xung quanh, các yêu cầu, và các mối quan hệ.
Nghiêm cấm trả đũa bất kỳ người nào vì gửi khiếu nại về hành động sách nhiễu, tham gia, hoặc
hợp tác điều tra. Đồng thời cũng nghiêm cấm các trường hợp báo cáo giả mạo về hành động vi
phạm chính sách này.
Chính sách JK và JK-R (Kỷ Luật Học Sinh) sẽ quyết định biện pháp kỷ luật liên quan tới sách
nhiễu của học sinh.
Phê chuẩn: Ngày 16 tháng Sáu, 2000
Tu chỉnh: Ngày 20 tháng Sáu, 2002
Tu chỉnh: Ngày 18 tháng Mười Hai, 2003
Tu chỉnh: Ngày 15 tháng Mười, 2009
THAM CHIẾU PHÁP LÝ: Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền ban hành năm 1964, 42 U.S.C.
Mục 2000d, và các mục tiếp theo.
Tiêu Đề II Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật ban hành năm 1009, 42 U.S.C. Mục 12101, và các
mục tiếp theo.
Mục 504 Đạo Luật Phục Hồi ban hành năm 1973

