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Cộng Đồng Sử Dụng Các Nguồn Lực của Trường để Phổ Biến Thông Tin 

Trường học là các diễn đàn không công khai để phổ biến thông tin; vì vậy, các tổ chức không 
liên quan tới học đường không có quyền sử dụng hộp thư của giáo viên, bảng tin của trường, 
hoặc các nguồn lực học đường tương tự khác để phổ biến tài liệu. 

Một trường có thể thiết lập một diễn đàn công khai hạn chế khi nhà lãnh đạo của trường cung 
cấp các nguồn lực của trường đó cho một tổ chức không liên quan tới học đường. Điều này có 
nghĩa là trường có thể cần phải cho phép sử dụng các nguồn lực của trường để phổ biến thông tin 
cho các tổ chức khác không liên quan tới học đường bất kể quan điểm thể hiện trong các tài liệu 
đó, với một số trường hợp ngoại lệ về nội dung không thích hợp đối với môi trường học đường. 
Bởi vậy, trước khi cho phép một tổ chức không liên quan tới học đường phổ biến thông tin, lãnh 
đạo của trường nên hỏi ý kiến Văn Phòng Luật Sư. 

Các giới hạn ở trên không áp dụng cho việc Hiệp Hội Giáo Viên Phụ Trách Lớp Denver 
(“DCTA”) sử dụng hộp thư của giáo viên; với tư cách là đơn vị thương lượng độc quyền cho các 
nhân viên hội đủ điều kiện của DCTA trong Học Khu, cho phép sử dụng các nguồn lực của 
trường cho tổ chức không liên quan tới học đường này không tạo thành một diễn đàn công khai 
hạn chế cho các nội dung khác. Bất kỳ trường hợp nào sử dụng hộp thư của giáo viên đều phải 
tuân theo các qui định và giới hạn của luật pháp tiểu bang.  

Các Cuộc Vận Động hoặc Chiến Dịch 

Không được tiến hành các cuộc vận động hoặc chiến dịch giữa nhân viên và học sinh trừ khi có 
sự phê chuẩn của giám đốc học khu, hoặc hiệu trưởng nếu trong trường hợp là cá nhân từng 
trường. Việc tham gia tất cả các cuộc vận động hoặc chiến dịch đó đều hoàn toàn dựa vào sự tự 
nguyện của từng cá nhân. 

  

Các cuộc vận động và chiến dịch phải được tiến hành sao cho mang lại cho học sinh giá trị giáo 
dục tích cực, cả về nội dung thực tế và tấm gương về trách nhiệm công dân.  Các cuộc vận động 
và chiến dịch này phải được tiến hành sao cho không gây trở ngại tới chương trình giáo dục của 
các trường. Các hành động tới tận nhà để chào bán của học sinh là không được chấp nhận. 

  

Các cuộc vận động trên toàn tiểu bang để quyên góp quần áo, đồ hộp đóng lon hoặc đồ 
chơi từ học sinh   

Yêu cầu của các cơ quan cộng đồng xin chấp thuận cho tổ chức các cuộc vận động trên toàn tiểu 
bang về quyên góp quần áo, đồ hộp đóng lon hoặc đồ chơi giữa các học sinh cần được chuyển 



cho Ban Hợp Tác Cộng Đồng để xem xét. Các đề xuất của ban sẽ được gửi cho giám đốc học 
khu. Giám đốc học khu sẽ xem xét, ủy quyền và cho phép tiến hành các chiến dịch hoặc cuộc 
vận động của học sinh thích hợp vào thời điểm đó để học khu tham gia. 

  

Các cuộc vận động hoặc chiến dịch được tiến hành tại địa điểm địa phương  

Ban Hợp Tác Cộng Đồng có thể đề xuất với giám đốc học khu một số cuộc vận động hay chiến 
dịch sẽ được tiến hành giữa các học sinh tại một địa điểm trường học ở địa phương. 

  

Giám đốc học khu sẽ lựa chọn và cho phép tiến hành các cuộc vận động hoặc chiến dịch địa 
phương đó, thích hợp vào thời điểm đó để hỗ trợ trường học tại địa phương. 

  

Các cuộc vận động và chiến dịch của từng trường  

Bất kỳ hiệu trưởng nào đều có thể ủy nhiệm một ủy ban điều hành trường học riêng trong đó có 
các học sinh và nhân viên để sàng lọc các yêu cầu xin phê chuẩn cho các cuộc vận động hoặc 
chiến dịch của học sinh của trường. Ủy ban sẽ đánh giá tầm quan trọng và mức độ thích hợp của 
yêu cầu và sẽ đề xuất với hiệu trưởng về việc một cuộc vận động hay chiến dịch nào đó có nên 
được tiến hành giữa các học sinh ở trong trường đó hay không. 

  

Hiệu trưởng sẽ lựa chọn và phê chuẩn các cuộc vận động hoặc chiến dịch theo đề xuất của ủy 
ban tư vấn, mà hiệu trưởng thấy là thích hợp vào thời điểm đó để hỗ trợ trường. 
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