Chính sách JICH-R- Học Sinh Dùng Rượu và Ma Túy
Sử dụng
Những học sinh đang ở trong hoặc dường như đang ở trong tình trạng bị ảnh hưởng của rượu,
chất gây nghiện hoặc các hóa chất bất hợp pháp hoặc hóa chất nguy hiểm khác trong khu vực của
trường hoặc tại các hoạt động được trường tài trợ hoặc trong khi đi xe của học khu sẽ bị kỷ luật
như sau:
1. Nếu học sinh thể hiện hành vi bất thường có thể là do sử dụng một chất bất hợp pháp hoặc
chất nguy hiểm nào đó, nhân viên sẽ đi cùng với học sinh đó tới gặp y tá của trường. Đây là
người sẽ quyết định mức độ nghiêm trọng của tình hình.
a. Nếu tình huống này xảy ra trong lớp học, hành vi của học sinh cho thấy học sinh đó không thể
tới văn phòng y tá một cách an toàn, cần nhờ hiệu trưởng hoặc những người được hiệu trưởng ủy
quyền phụ trách vấn đề đó giúp đỡ.
b. Nếu tình huống xảy ra bên ngoài lớp học tại bất kỳ địa điểm nào nơi trường có thể có thẩm
quyền pháp lý, một nhân viên sẽ đi cùng với học sinh đó đi gặp y tá trường.
c. Nếu y tá trường không có mặt trong tòa nhà đó, người được ủy quyền sẽ tuân theo các thủ tục
thông thường về ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.
d. Những nhân viên nhìn thấy hành vi bất thường cần mô tả về hành vi đó ngắn gọn bằng văn
bản, cho biết ngày, giờ và địa điểm xảy ra. Các tài liệu này sẽ được gửi cho hiệu trưởng.
2. Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền sẽ liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ của học
sinh (hoặc người được ủy quyền trong thẻ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp) và thông báo cho
họ biết học sinh đang có hành vi bất thường hoặc nguy hiểm. Hiệu trưởng hoặc người được ủy
quyền sẽ mô tả hành vi đó cho phụ huynh nhưng sẽ không tìm cách chẩn đoán tình trạng bệnh
của học sinh.
3. Nếu chắc chắn đó là tình huống liên quan tới sức khỏe và cần phải trợ giúp và nếu không thể
liên lạc với gia đình, hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền sẽ gọi 911 để nhờ giúp đỡ. Trong
khi chờ đợi phụ huynh hoặc trợ giúp y tế thêm, học sinh sẽ không bị ở lại đơn độc mà sẽ được
đưa vào một nơi yên tĩnh để học sinh có người giám sát.
4. Cho dù học sinh đó có cần chữa trị ngay hay không, hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền,
ngoài việc liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ, sẽ tuân theo các thủ tục về quyền giáo dục
đặc biệt. Họ sẽ:
a. Thảo luận tình hình với học sinh để xác định các vấn đề y tế hợp lệ có thể xảy ra dẫn tới hành
vi đó, nếu tình trạng sức khỏe của học sinh cho phép.
b. Báo cho Nha Cảnh Sát Denver và Ban An Ninh An Toàn của DPS biết.

Biện pháp kỷ luật đối với việc dùng rượu hoặc ma túy
Nếu sau khi điều tra, hiệu trưởng thừa nhận rằng học sinh đang/đã sử dụng hoặc đang/đã ở trong
tình trạng bị ảnh hưởng của rượu, chất gây nghiện hoặc các loại hóa chất bất hợp pháp hoặc nguy
hiểm khác, Chính Sách JK và JK-R (Kỷ Luật Học Sinh) sẽ quyết định biện pháp kỷ luật liên
quan tới (các) vụ việc đó. Phải thực hiện các bước sau đây:
Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền sẽ gặp cha mẹ hoặc người giám hộ và học sinh. Hiệu
trưởng hoặc người được ủy quyền sẽ phải:
a. Xem lại các lựa chọn kỷ luật có sẵn;
b. Nếu thích hợp, chuyển học sinh cho một nhân viên (ví dụ như nhân viên xã hội, chuyên gia tư
vấn, chuyên gia cố vấn học sinh) hoặc cơ quan trợ giúp cộng đồng (ví dụ như dịch vụ tư vấn cho
gia đình, chương trình cai nghiện ma túy, trung tâm cai nghiện rượu). Trường hợp giới thiệu đó
sẽ được liên lạc tiếp với bất kỳ biện pháp cần thiết nào khác tùy theo tình hình;
c. Lập thỏa thuận bằng văn bản với phụ huynh và học sinh, trong đó nêu bật các trách nhiệm của
cha mẹ, học sinh và trường nhằm tránh trường hợp tiếp tục vi phạm. Ngoài ra, thỏa thuận sẽ ghi
rõ các hoạt động dành cho học sinh đó trong giai đoạn đình chỉ học tập, nếu thích hợp, và ghi rõ
cơ quan giới thiệu;
Sở hữu hoặc phân phối
Những học sinh sở hữu hoặc liên can tới việc bán, tặng biếu hoặc trao đổi rượu, chất gây nghiện
hoặc các loại hóa chất bất hợp pháp hoặc nguy hiểm khác hoặc đồ tiêm chích có ma túy trong
khuôn viên của trường hoặc tại các hoạt động được trường tài trợ hoặc trong khi đi xe của học
khu sẽ bị xử lý như sau:
1. Nhân viên trường đầu tiên tiếp xúc với bằng chứng và/hoặc chất bị cấm cần ghi lại thông tin
về việc có được bằng chứng và/hoặc chất bị cấm đó. Chứng từ cần cho biết bằng chứng và/hoặc
chất bị cấm đó được phát hiện khi học sinh đang sở hữu hay không. Nếu vậy, tên học sinh đó và
thông tin liên quan khác, địa điểm nơi phát hiện ra bằng chứng và/hoặc chất bị cấm, và phần
trình bày tóm lược về các dữ kiện liên quan tới trường hợp đó cũng cần được đưa vào.
2. Nhân viên có được bằng chứng hoặc chất bị cấm cần chuyển tang vật ngay cho hiệu trưởng
hoặc người được ủy quyền.
3. Sau đó hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền sẽ bỏ bằng chứng và/hoặc chất bị cấm đó vào
trong một bì thư hoặc hộp đựng thích hợp có thể dán kín. Bì thư cần được dán kín và có chữ ký
viết tắt của cả nhân viên có được tang chứng đó lúc đầu và hiệu trưởng hoặc người được ủy
quyền. Danh sách các chất bị cấm sẽ nằm trong bì thư riêng, dán kín và lưu riêng.
4. Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền cần thông báo cho Nha Cảnh Sát Denver hoặc nếu
được ủy quyền, Viên Chức phụ trách Nguồn Trợ Giúp Học Đường của DPD và Ban An Ninh và
An Toàn của DPS và đề nghị viên chức nắm giữ bằng chứng và/hoặc chất bị cấm đó. Bì thư

này cần được hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền đích thân đưa tận tay cho viên chức cảnh
sát. Trường không được giữ rượu và ma túy. 5. Học sinh sẽ bị tạm giữ cho Nha Cảnh Sát Denver
để xác định áp dụng biện pháp thích hợp khác. 6. Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền sẽ liên
lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ.
Thủ tục kỷ luật đối với trường hợp sở hữu hoặc phân phát
Chính sách JK và JK-R (Kỷ Luật Học Sinh) sẽ quyết định biện pháp kỷ luật liên quan tới (các)
sự việc nói trên. Sau khi được cơ quan thi hành luật pháp thích hợp thông báo rằng bằng chứng
và/hoặc chất bị cấm có chứa chất gây nghiện hoặc các loại hóa chất bất hợp pháp hoặc nguy
hiểm khác hoặc nếu có liên quan đến việc sở hữu dụng cụ có chứa rượu hoặc ma túy, hiệu trưởng
hoặc người được ủy quyền sẽ hoàn tất thủ tục điều tra.
Nếu hiệu trưởng tin rằng học sinh sở hữu rượu, chất gây nghiện
hoặc các loại thuốc kích thích nguy hiểm khác hoặc hóa chất bất hợp pháp hoặc dụng cụ chích
ma túy vi phạm chính sách của học khu, trường sẽ áp dụng biện pháp kỷ luật phù hợp với Chính
Sách JK và JK-R. Ngoài ra, các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện:
a. Nếu thích hợp, chuyển học sinh cho một nhân viên (ví dụ như nhân viên xã hội, chuyên gia cố
vấn, chuyên gia tư vấn học sinh) hoặc cơ quan trợ giúp cộng đồng (ví dụ như dịch vụ tư vấn cho
gia đình, chương trình cai nghiện ma túy, chương trình cai nghiện rượu). Trường hợp giới thiệu
đó sẽ được theo dõi tiếp bằng biện pháp cần thiết khác tùy theo tình hình.
b. Giám đốc học khu phụ trách giảng dạy thích hợp cần được thông báo càng sớm càng tốt.
c. Lập bản hợp đồng bằng văn bản với phụ huynh và học sinh, trong đó nêu bật các trách nhiệm
của cha mẹ, học sinh và trường nhằm tránh tái diễn vi phạm. Ngoài ra, hợp đồng sẽ ghi rõ các
hoạt động khắc phục dành cho học sinh đó trong thời gian đình chỉ học tập, nếu thích hợp, và ghi
rõ tên cơ quan giới thiệu;
Việc khởi xướng thủ tục đuổi học bắt buộc theo chính sách của Ban Quản Trị, nếu áp dụng theo
Chính Sách JK và JK-R, sẽ được tiến hành trong các trường hợp được xác định rõ ràng.
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