
Chính sách JIH-Thẩm Vấn, Khám Xét và Bắt Giữ Học Sinh 
Denver Public Schools muốn cố gắng duy trì một môi trường học đường khuyến khích việc học 
tập và bảo vệ sự an toàn cũng như sự an lành của nhân viên và học sinh. Để đạt được mục tiêu 
này, nhân viên trường có thể cần phải khám xét người và/hoặc tài sản cá nhân của học sinh và 
tịch thu bất kỳ tài sản nào được thấy là có thể gây thương tích hoặc gây ảnh hưởng đến sự an 
toàn và sự an lành của học sinh và nhân viên. Ban lãnh đạo trường phải hợp tác đầy đủ với các 
cơ quan thi hành luật pháp tại địa phương trong các trường hợp khám xét tài sản của trường và 
trong khuôn viên trường khi đang tiến hành các cuộc điều tra và khám xét liên quan đến ma túy 
hoặc các trường hợp vi phạm khác.  

Các Trường Hợp Khám Xét do Nhân Viên Trường Thực Hiện:  

Hiệu trưởng hoặc viên chức quản lý trường, là người có lý do hợp lý để nghi ngờ việc khám xét 
sẽ đưa ra bằng chứng học sinh đã vi phạm nội qui của trường hoặc pháp luật đều có thể tiến hành 
khám xét. Khi có lý do hợp lý để khám xét như vậy, nhân viên trường có thể khám xét một học 
sinh và/hoặc tài sản cá nhân của học sinh đó trong thời gian có mặt tại khuôn viên trường hoặc 
trong một hoạt động của trường và có thể tịch thu các chất bất hợp pháp, trái phép hoặc chất bị 
cấm theo định nghĩa của chính sách này.  

Bất kỳ trường hợp khám xét nào của viên chức quản lý trường đều phải tôn trọng sự riêng tư của 
học sinh và không được xâm phạm quá mức cần thiết, tùy theo độ tuổi và giới tính của học sinh 
và tính chất của trường hợp bị nghi ngờ vi phạm đó.  

Khám Xét Tài Sản của Trường:  

Tất cả các tủ có khóa, bàn học và nơi cất trữ khác mà học sinh sử dụng tại tất cả các Trường 
Công Lập của Denver đều thuộc sở hữu của Học Khu, và tất cả đều thuộc sự kiểm soát của hiệu 
trưởng các trường tương ứng. Ngoài ra, tất cả các khóa đều được hiệu trưởng của trường hoặc 
người được ủy quyền cấp cho học sinh, và danh sách chính về các mã số cho tủ có khóa và khóa 
sẽ do hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền lưu giữ. Tài sản của trường được cung cấp cho học 
sinh sử dụng có thể bị kiểm tra, dọn sạch, sử dụng để bảo trì và khám xét chiếu theo chính sách 
này.  

Học sinh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về việc bảo vệ an toàn cho tủ khóa của mình hoặc các khu 
vực cất trữ khác theo cách thức được ban lãnh đạo chấp thuận. Học sinh sẽ phải chịu trách nhiệm 
về bất kỳ vật dụng nào trong bàn học, tủ có khóa và các khu vực cất trữ khác mà trường giao cho 
các em.  

Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền có thể khám xét bàn học, tủ có khóa hoặc bất kỳ khu vực 
cất trữ nào khác ở trường vào bất cứ lúc nào, cho dù có hoặc không có lý do nghi ngờ hợp lý và 
những gì trong đó khi có lý do hợp lý để khám xét. Các vật dụng bên trong có thể bao gồm các 
vật dụng như ví bóp, ba lô và túi quần áo. Các viên chức quản lý trường cũng có thể khám xét xe 
cộ đậu trong khu vực của trường nếu có lý do nghi ngờ hợp lý. Bất cứ khi nào có thể thực hiện 
được một cách hợp lý, người khác sẽ có mặt để làm chứng cho việc khám xét.  



Khám Xét Người Học Sinh:  

Hiệu trưởng hay người được ủy quyền có thể khám xét người học sinh nếu viên chức quản lý 
trường đó có lý do hợp lý để tin rằng học sinh đang sở hữu chất bị cấm hoặc việc khám xét có 
thể tìm ra được bằng chứng vi phạm pháp luật, các chính sách của học khu, hoặc các nội qui của 
trường.  

Việc khám xét người sẽ chỉ giới hạn ở túi quần/áo của học sinh, bất kỳ đồ vật nào mà học sinh sở 
hữu ví dụ như túi/bóp hoặc va-li xách tay, và/hoặc “nắn tìm” trên quần áo bên ngoài. Nhân viên 
học khu sẽ không tiến hành khám xét theo hình thức cởi quần áo, ví dụ như các trường hợp khám 
xét đòi hỏi phải cởi áo, áo sơ mi, hoặc quần.  

Khám xét sẽ cần được thực hiện ở nơi các học sinh khác không có mặt và càng kín đáo càng tốt. 
Sẽ cố gắng để nhân viên cùng giới khám xét trước sự có mặt của người làm chứng thứ hai là 
người đã thành niên.  

Tịch Thu Đồ Vật:  

Bất cứ thứ gì tìm được trong quá trình khám xét của các viên quản lý trường là bằng chứng của 
hành động vi phạm luật hoặc chính sách của học khu hoặc nội qui của trường hoặc sự hiện diện 
của các đồ vật đó có thể gây nguy cơ tổn thương thể chất tức thời, có thể bị tịch thu.  

Viên Chức quản lý Trường thẩm vấn: 

Học sinh có thể bị nhân viên Học Khu thẩm vấn vào bất cứ lúc nào. Học sinh nào được thấy là 
đã có hành động vi phạm, vì thế việc đuổi học là bắt buộc sẽ không phải nộp giấy trình bày về 
trường hợp vi phạm đó cho tới khi cha mẹ hoặc người giám hộ của các em có mặt hoặc sau khi 
đã có cố gắng một cách hợp lý để liên lạc với cha mẹ hoặc người giám hộ bằng cách gọi tất cả 
các số liên lạc mà cha mẹ, người giám hộ, hoặc học sinh đã cung cấp cho trường.  

Định nghĩa:  

"Lý do hợp lý để nghi ngờ" là dựa trên các sự kiện mà người cung cấp thông tin đáng tin cậy đã 
cung cấp hoặc quan sát cá nhân có thể khiến viên chức quản lý trường đó dựa trên kinh nghiệm 
cá nhân mà tin rằng việc khám xét một người, nơi chốn hoặc sự vật cụ thể sẽ giúp tìm ra bằng 
chứng vi phạm chính sách của Ban Giám Hiệu, nội qui của trường hoặc các điều luật tiểu bang 
hoặc liên bang.  

"Vật cấm" là tất cả các chất hoặc chất liệu mà bị chính sách của Ban Giám Hiệu hoặc luật tiểu 
bang hoặc liên bang nghiêm cấm, trong đó có bao gồm nhưng không giới hạn tới thuốc kích 
thích, rượu, súng ngắn, dao, các vũ khí khác hoặc các thiết bị gây cháy.  

Khám Xét và Tịch Thu của Cơ Quan Luật Pháp:  

Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền có thể đề nghị một viên chức thi hành luật pháp tiến 
hành khám xét trong khuôn viên của trường. Nếu các viên chức thi hành luật pháp tiến hành 



khám xét, các nhân viên trường sẽ không tham gia giúp đỡ hoặc tham gia vào việc khám xét đó, 
trừ khi có lệnh trực tiếp của viên chức thi hành luật pháp đó.  

Nếu nhân viên thi hành luật pháp xin phép các giới chức có thẩm quyền của trường được khám 
xét một học sinh hoặc tài sản của học sinh, các viên chức quản lý trường phải yêu cầu cảnh sát 
nộp giấy thông báo khám xét có hiệu lực trước khi có thể tiến hành khám xét, trừ khi nhân viên 
thi hành luật pháp cho hiệu trưởng biết là:  

1. Có sự chấp thuận không bị ép buộc của học sinh;  

2. Có thể có lý do và các tình huống mà nếu chờ đợi thời gian để có được lệnh tìm kiếm sẽ ảnh 
hưởng xấu tới mục đích phán xét; hoặc  

3. Khám xét đó liên quan tới một cuộc bắt giữ và giới hạn ở người đó cũng như môi trường ngay 
xung quanh.  

Cảnh Sát Thẩm Vấn:  

Khi các viên chức thi hành luật pháp xin phép thẩm vấn (các) học sinh bị nghi ngờ là vi phạm 
luật hoặc chính sách của Ủy Ban Giáo Dục về việc khi nào học sinh ra khỏi trường hoặc tham 
gia các hoạt động của trường, hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền phải có mặt. Nếu học sinh 
dưới 18 tuổi, cha mẹ/người giám hộ của học sinh cũng phải có mặt, trừ khi đứa trẻ vị thành niên 
đó đã được phép sống tự lập theo định nghĩa của luật liên bang.  

Sẽ cố gắng giảm thiểu mức độ chú ý tới học sinh đang bị nghi ngờ bằng cách tiến hành thẩm vấn 
trong không gian riêng tư và càng ít gây xáo trộn cho thời gian biểu học càng tốt.  

Tạm Giữ/Bắt Giữ:  

Bất cứ khi nào liên quan tới việc tạm giữ và/hoặc bắt giữ của cảnh sát, hiệu trưởng sẽ yêu cầu 
tuân theo tất cả các biện pháp bảo vệ về quyền giáo dục đặc biệt theo lệnh tòa án. Hiệu trưởng sẽ 
giao học sinh đó cho viên chức cảnh sát và sẽ thông báo cho cha mẹ của học sinh biết về hành 
động này. Viên chức cảnh sát sẽ thông báo cho hiệu trưởng về các lý do cụ thể dẫn tới việc tạm 
giữ học sinh.  Hiệu trưởng sẽ thông báo cho phụ huynh của học sinh về các lý do đã nêu và sẽ 
lưu thông tin này trong hồ sơ thông báo. Một bản sao của thông báo được lưu hồ sơ ở trường và 
một bản sao sẽ được gửi cho phụ huynh.  

Thông qua ngày 15 tháng Tư, 1971  
Tu chỉnh ngày 1 tháng Hai, 1983  
Tu chỉnh ngày 15 tháng Hai, 2001  
Tu chỉnh ngày 21 tháng Mười, 2004  
 
THAM CHIẾU PHÁP LÝ: C.R.S. 19-2-201 và các mục tiếp theo.  
C.R.S. 19-2-511 và các mục tiếp theo.  
C.R.S. 22-32-109.1(2)(a)(VIII) (chính sách bắt buộc trong khuôn khổ chương trình  
trường học an toàn)  



C.R.S. 22-33-106.3  
 
THAM CHIẾU CHÉO: JK, Kỷ Luật Học Sinh, và các mục phụ  
JLIB, Các Biện Pháp Đề Phòng khi Thả Học Sinh 
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