Chính sách JJIE/JJIF- Sử Dụng Thuốc Kích Thích và
Steroid/Hành Vi Ứng Xử của Học Sinh trong các Hoạt Động
Thể Thao của Trường
Mỗi học sinh có quyền thử một môn thể thao được phép trừ khi đang thuộc diện bị kỷ luật.
Nghiêm cấm sử dụng hoặc sở hữu thuốc lá (dạng hút, nhai hoặc hít), sử dụng hoặc sở hữu rượu,
sử dụng hoặc sở hữu trái phép các chất gây hại, hoặc sử dụng hoặc sở hữu bất hợp pháp các chất
gây nghiện hoặc các loại thuốc gây thói quen kể cả các loại thuốc anabolic steroids của các học
sinh tham gia thể thao ở tất cả mọi nơi trong khi tham gia bất kỳ mùa giải thể thao nào.
Các chính sách và qui chế áp dụng cho hành vi ứng xử và kỷ luật của học sinh cũng áp dụng cho
chương trình thể thao đó. Ngoài ra, tất cả những người tham gia đều phải tuân theo Hiến Pháp,
Luật Lệ và các Nội Qui của Liên Đoàn Thể Thao Denver Public Schools.
Việc vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn nào nói trên về hành vi ứng xử có thể dẫn tới hình phạt, từ việc
không được tham gia một sự kiện thể thao nhất định cho tới cấm tham gia thể thao. Một vận
động viên thể thao không hội đủ điều kiện tham gia trong thời gian bị đình chỉ học tập bên ngoài
trường và không được tham gia luyện tập hoặc các cuộc thi đã sắp xếp từ trước trừ khi đã phục
hồi và quay lại lớp học.
Các huấn luyện viên có thể có thêm các hành vi khác về huấn luyện mà nếu vi phạm có thể khiến
học sinh bị loại ra khỏi đội.
Với tầm quan trọng của việc duy trì tiêu chuẩn cao về hành vi ứng xử của học sinh trong phạm vi
chương trình thể thao, trước khi áp dụng bất kỳ hình phạt nào đối với vận động viên thể thao là
học sinh, viên chức quản lý trường do hiệu trưởng trường ủy nhiệm sẽ xem xét bằng chứng và
quyết định học sinh đó đã không vi phạm nội qui của liên đoàn.
Tất cả các hình phạt đều chính thức và có giá trị ràng buộc đối với vận động viên thể thao đó và
nhân viên huấn luyện.
Liên đoàn sẽ có thủ tục kháng cáo để bảo vệ quyền của các học sinh, phụ huynh và những nơi
khác có quan tâm.
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