THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH CHỐNG BẮT NẠT
CỦA HỌC KHU
•

Thông báo chính sách bắt nạt được niêm yết tại các trường
học, văn phòng, phòng khách

•

Chính sách bắt nạt được bao gồm trong các sách Cẩm nang
Thông báo bắt buộc cho nhân viên

•

Chính sách bắt nạt được bao gồm trong Cẩm nang Phụ
huynh-Học sinh hàng năm của học khu

Magnolia School District

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH
HIỂU BIẾT VỀ SỰ BẮT NẠT
Học Khu Magnolia cam kết cung cấp cho học sinh một môi trường học
tập không có sự trêu chọc bắt nạt.

Hội Đồng Điều Hành Học Khu
Dr. Frank Donavan, Giám Đốc Học Khu

KHIẾU NẠI BẮT NẠT
Khiếu nại bắt nạt thường được giải quyết ở cấp trường. Một nhân viên sẽ
được chỉ định để nói chuyện với các cá nhân liên quan trong vụ việc. Các
nhân viên sẽ xác định xem hành vi bắt nạt đã xảy ra, xử lý tình trạng này, và
đề nghị một giải pháp.
Nếu tình trạng này không được giải quyết ở cấp trường, bạn có quyền để
thảo luận về mối quan tâm của bạn với Phụ Tá Giám Đốc Giao tế và Dịch vụ
hành chính. Để nộp đơn khiếu nại, xin vui lòng thực hiện theo các thủ tục
khiếu nại đồng nhất đăng trên trang web Học khu Magnolia http://
www.magnoliasd.org/apps/pages/UCP

Hanan Thornton, Phụ tá Giám Đốc Học Khu , Dịch vụ giáo dục
Teali Fielder, Phụ tá Giám Đốc Học Khu, Dịch vụ Kinh doanh
Dr. David Appling, Giám đốc Nhân sự
Bill Bailey, Giám đốc Dịch vụ Sinh viên

Hội đồng Giáo dục
Barbara J. Clendineng
Barbara Quintana

Sách nhiễu là vi phạm pháp luật Liên bang và Tiểu bang, Quy chế Học khu
Magnolia về Bắt nạt là Bản Nội quy Học khu 5131,2. Các tài liệu tham khảo
pháp lý cho nội quy này được tìm thấy trong quy chế giáo dục Chương
48900, ở điều luật quốc hội California(AB) 9, tại Khoản VII của Luật Dân
Quyền năm 1964, và trong Title IX của Tu Chính Giáo dục năm 1972.

Gary Shields
Esther Wallace
Nathan Zug

2705 W. Orange Avenue
Anaheim, California
714-761-5533
Bullying-190701 - ES - ah

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH HỌC KHU
TRÍCH DẪN NỘI QUY 51312

BẮT NẠT LÀ GÌ?
Bắt nạt là hành động va chạm thể chất hoặc bằng lời nói nặng bao gồm cả
thông tin liên lạc bằng văn bản hoặc bằng các phương tiện qua hệ thống điện
tử. Nó bao gồm một hoặc nhiều hành vi của học sinh hoặc nhóm học sinh,
chỉ đạo đối với một hoặc nhiều học sinh có hoặc có thể được dự đoán một
cách hợp lý để có tác dụng của một hoặc nhiều điều sau đây: sợ gây hại cho
người hoặc tài sản của mình hoặc ; ảnh hưởng bất lợi đáng kể về sức khỏe
thể chất và tinh thần của mình; can thiệp đáng kể với khả năng học tập của
mình; hoặc tham gia hoặc hưởng lợi từ các dịch vụ, hoạt động, hoặc đặc
quyền được cung cấp bởi một trường học.

NHỮNG HÀNH VI BẮT NẠT
•

Va chạm trực tiếp cơ thể, chẳng hạn như đánh hoặc xô đẩy

•

Các mối đe dọa gây tổn hại cho người khác

•

Các cuộc tấn công bằng lời nói hoặc bằng văn bản, chẳng

Hội Đồng Giáo Dục công nhận những tác hại của việc bắt nạt trên sự học tập
và đi học của học sinh và mong muốn cung cấp môi trường học tập an toàn
là bảo vệ học sinh khỏi bị tổn hại về thể chất và cảm xúc. Nhân viên học khu
sẽ đặt vấn đề học sinh an toàn là ưu hàng đầu và sẽ không tha thứ cho hành
vi bắt nạt của bất kỳ học sinh nào
Không có học sinh hoặc nhóm học sinh phải thông qua cơ thể, bằng văn bản,
bằng lời nói, hoặc các phương tiện khác, quấy rối, quấy rối tình dục, đe dọa,
ảo bắt nạt, gây thương tích cho, hoặc có hành bạo lực căm thù bất cứ học
sinh hay trường học nhân viên khác.
Trong phạm vi có thể, chiến lược khu và trường học sẽ tập trung vào công
tác phòng chống bắt nạt bằng cách thiết lập các quy tắc rõ ràng về hành vi và
chiến lược học sinh để thiết lập một môi trường hợp tác tích cực. Học sinh sẽ
được thông báo, thông qua cuốn sổ tay học sinh và các phương tiện thích
hợp khác, các quy tắc của học khu và trường học liên quan đến hành vi bắt
nạt, quy chế sẵn có để báo cáo sự cố hoặc các mối đe dọa, và những hậu
quả cho những kẻ bắt nạt.

hạnnhư trêu chọc hoặc gọi tên
•

Cô lập xã hội hoặc thao tác

•

Gửi tin nhắn quấy rối, đe dọa trực tiếp, hành vi tàn ác

THỦ TỤC & TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC KHU

hoặc văn bản độc hại khác, âm thanh, hoặc hình ảnh trên
Internet, bao gồm cả các trang web mạng xã hội
•

•

hành vi tích cực và chương trình Hỗ trợ (PBIS) ở tất cả các trường

Đăng hoặc chia sẻ thông tin sai lệch hoặc nói xấu về
người khác

Duy trì nền giáo dục lãnh đạo tỗt đẹp Yểm Trợ (PAL) và can thiệp

•

Giám sát, phát hiện, điều tra, ghi lại và theo dõi sự cố bắt nạt (trong
khi duy trì tính bảo mật) gồm cả các trang web mạng xã hội

•

Đăng hoặc chia sẻ thông tin về một người khác mà tin

•

Đăng hoặc chia sẻ hình ảnh của người khác mà không

•

Kỷ luật đối với các học sinh bắt nạt và quấy rối thích đáng

được phép của họ

•

Đào tạo nhân viên trong công tác phòng chóng bắt nạt và

•

can thiệp

Truyền bá tài liệu gây tổn thương hoặc hạ thấp phẩm giá được tạo ra
bởi một người khác (ví dụ, chuyển tiếp cuộc tấn công e- mail hoặc tin

•

Thảo luận về chiến lược phòng chống bắt nạt với học
sinh

nhắn văn bản)
•

Giải thích bắt nạt hậu quả các học sinh

•

Thảo luận về những gì học sinh có thể làm gì nếu họ bị bắt nạt hoặc
nhân chứng bắt nạt

•

Giao tiếp các chính sách bắt nạt các học sinh

