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Các học sinh chỉ được cho ra về sớm theo thẩm quyền của hiệu trưởng. Hiệu trưởng sẽ không 
chấp nhận yêu cầu bằng văn bản hoặc yêu cầu qua điện thoại về việc cho học sinh ra về sớm trừ 
khi hiệu trưởng tin chắc rằng yêu cầu đó là của cha mẹ hoặc người giám hộ hoặc người được ủy 
quyền khác. Nếu có nghi ngờ về tính hợp lệ của yêu cầu cho học sinh về sớm, hiệu trưởng sẽ xác 
minh yêu cầu đó qua điện thoại. Trong mọi trường hợp, hiệu trưởng sẽ xác minh các yêu cầu qua 
điện thoại.  

Học sinh sẽ không được cho ra về sớm với bất kỳ người nào, trừ khi đó là người mà cha mẹ hoặc 
người giám hộ của học sinh đó biết hoặc người được biết là đã được ủy quyền bởi cha mẹ/người 
giám hộ.  

Trong các trường hợp cha mẹ học sinh ly thân hoặc ly dị, hiệu trưởng sẽ chấp nhận yêu cầu của 
cha mẹ giám hộ được tòa án Colorado giao trách nhiệm trực tiếp quản lý đứa trẻ và là cha mẹ 
hoặc người giám hộ đã đăng ký trong hồ sơ của trường.  Thay đổi về quyền giám hộ trong năm 
học sẽ phải có bản sao có chứng nhận của lệnh tòa án Colorado có thẩm quyền pháp lý.  

Không được yêu cầu học sinh ngừng học ở trường để làm người đưa tin tới bất kỳ địa điểm nào 
vượt quá phạm vi khuôn viên của trường trừ các trường hợp đặc biệt khẩn cấp và chỉ khi có sự 
phê chuẩn của hiệu trưởng.  

Các phần được phê chuẩn ngày 1 tháng Ba, 1957 và ngày 15 tháng Tư, 1971  
Tu chỉnh cho phù hợp với phương thức thực hiện: ngày phê chuẩn cẩm nang hướng dẫn  
 
CÁC THAM CHIẾU CHÉO: JIH, Các Trường Hợp Thẩm Vấn, Khám Xét và Bắt Giữ  
JLF, Báo Cáo Hành Động Ngược Đãi Trẻ Em/Bảo Vệ Trẻ Em  
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