Chính sách JI- Quyền và Trách Nhiệm của Học Sinh
Nhân quyền áp dụng cho tất cả mọi người, bởi vì họ là con người. Nhân quyền của một người
không thể bị chối bỏ vì tình trạng đi học tạm thời; và học sinh cũng không thể bị từ chối cơ hội
học tập và thực hành trong môi trường học đường, những hành vi tôn trọng nhân quyền, phẩm
cách con người, bình đẳng, và an toàn.
Cũng quan trọng không kém là quyền của các giới chức có thẩm quyền ở trường, phù hợp với
các quyền căn bản theo hiến pháp, trong việc kiểm soát và quản lý hành vi ứng xử ở trường học.
Sự khác nhau giữa sự tự do mà học sinh sẽ có và các giới hạn cần thiết về hành động của các em
trong các nội qui của trường nhằm duy trì trật tự của trường học có thể xóa bỏ đuợc khi cả hai
bên đều có hành vi ứng xử thích hợp.
Quyền của Học Sinh
1. Học sinh có quyền được hưởng một nền giáo dục an toàn và bình đẳng phù hợp với nhu cầu và
năng lực của các em.
2. Học sinh có quyền được các học sinh khác và nhân viên trường đối xử tôn trọng.
3. Học sinh có quyền tập hợp và thể hiện bản thân qua việc nói, viết, phổ biến, mang/đeo các
biểu tượng thể hiện các giá trị dân tộc, văn hóa, hoặc chính trị, ví dụ như huy hiệu, thẻ, quốc huy,
và dây băng đeo trên cánh tay hoặc qua hình thức trang phục hoặc đầu tóc, trừ trường hợp hiệu
trưởng, hoặc người được ủy quyền, có thể qui định việc thể hiện, với điều kiện là có lý do hợp lý
để tin rằng hình thức thể hiện cụ thể của một học sinh cụ thể đang hoặc sẽ gây trở ngại nghiêm
trọng tới các hoạt động của trường hoặc bị coi là có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc an
toàn. Học sinh cũng có quyền tránh thể hiện bản thân trong các hoạt động do học sinh đề xướng
này.
4. Học sinh có quyền phàn nàn hoặc khiếu nại với hiệu trưởng, người được ủy quyền, hoặc viên
chức quản lý thích hợp khác, nếu các em cảm thấy quyền của mình đã bị vi phạm. Nếu đối tượng
khiếu nại hoặc phàn nàn là hiệu trưởng, khiếu nại hoặc phàn nàn đó phải được gửi cho giám đốc
học khu phụ trách giảng dạy và/hoặc "Safe To Tell".
Trách Nhiệm của Học Sinh
Trong khi có mặt ở khuôn viên của trường, tại các cơ sở học đường, trong xe được học khu phê
chuẩn, tại các trạm dừng xe buýt học đường qui định, hoặc tại các sự kiện do trường tài trợ, học
sinh có các trách nhiệm sau đây:
1. Giúp duy trì một môi trường khuyến khích học tập, và tôn trọng nguyên tắc không có học sinh
nào được tham gia bất kỳ hoạt động nào gây trở ngại hoặc có nguy cơ gây trở ngại tới hoạt động
của trường và/hoặc gây trở ngại tới quyền học tập của những người khác.

2. Không được phép có bất kỳ hành vi nào phân biệt đối xử đối với các học sinh khác vì lý do
sắc tộc, chủng tộc, giới tính/phái tính, tình trạng hôn nhân, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết
tật, tôn giáo, tuổi, xu hướng tính dục, hoặc đặc điểm giới tính.
3. Tôn trọng tất cả các thành viên trong cộng đồng học đường, bao gồm các học sinh khác, phụ
huynh, và nhân viên học khu bằng cách không có cử chỉ và ngôn ngữ thiếu tôn trọng.
4. Khuyến khích bảo vệ an toàn về thể chất và an ninh cá nhân của tất cả những người khác qua
việc không có hành vi gây hấn, kể cả đánh lộn với học sinh, nhân viên, hoặc những người khác.
5. Lưu ý tới tài sản của học khu và không có hành động trộm cắp hoặc làm hư hỏng bất kỳ tài sản
nào của học khu, nhân viên, hoặc những học sinh khác.
6. Bản thân không thực hiện và khuyến khích người khác không thực hiện các hành động như
mang tới, mang theo, sở hữu, hoặc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào.
7. Không sử dụng, sở hữu, mua, bán, hoặc trao đổi rượu, ma túy, thuốc kích thích, hoặc các chất
bị kiểm soát, kể cả các chất anabolic steroids và các loại thuốc theo toa hoặc các loại thuốc kích
thích nguy hiểm khác, và không bán hoặc trao đổi các chất kích thích, ví dụ như thuốc kích thích
và các chất bị kiểm soát.
8. Tới lớp đúng giờ, và cố gắng hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp theo qui định của Ban Giám
Hiệu.
9. Trả lại tất cả các tài sản của học khu cho trường, hoặc bồi thường cho trường ở mức giá trị
thay thế của mỗi đồ vật, trước khi chuyển ra khỏi học khu, thay đổi cấp lớp trong phạm vi học
khu, hoặc tốt nghiệp.
10. Trung thực trong học tập và trong tất cả các hoạt động giao tiếp khác.
Chính sách JK và JK-R sẽ qui định về thủ tục kỷ luật học sinh.
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