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Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh
Khả năng tiếp cận
Nếu do khuyết tât nên gặp khó khăn trong truy cập thông tin trong tài liệu này, xin liên hệ với
Tere Ralston, Coordinator of Student Affairs, 512-594-0038 hoặc tere.ralston@pfisd.net
Mục Đích
Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh (The Student Code of Conduct (“Code”) là đáp ứng của Học
Khu theo yêu cầu của Chương 37 của Texas Education Code.
Quy Tắc cung cấp các phương pháp và lựa chọn để quản lý học sinh trong lớp học và trên sân
trường, xử lý kỷ luật học sinh, ngăn ngừa và can thiệp vào các vấn đề kỷ luật của học sinh.
Luật yêu cầu học khu xác định hành vi sai trái có thể hoặc phải dẫn đến một loạt các biện pháp
kỷ luật cụ thể bao gồm việc đưa ra khỏi lớp học thường lệ hoặc khuôn viên trường, cho nghỉ
học, áp đặt vào chương trình giáo dục kỷ luật thay thế (DAEP), ắp đặt vào chương trình giáo dục
vị thành niên phạm pháp (JJAEP), hoặc đuổi học.
Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh được thông qua bởi Hội đồng Quản trị ISF của Pflugerville và
được phát triển với hướng dẫn của ủy ban cấp học khu. Bộ luật này cung cấp thông tin cho phụ
huynh và học sinh về các chuẩn mực của hành vi, hậu quả của hành vi sai trái, và thủ tục điều
hành kỷ luật. Nó vẫn có hiệu lực trong trường hè và tại tất cả các sự kiện và hoạt động liên
quan đến trường và ngoài niên học cho đến khi một bản cập nhật được thông qua bởi hội đồng
quản trị trở thành hiệu lực cho năm học sau.
Theo luật của bang, Quy Tắc phải được niêm yết ở mỗi trường hoặc có thể xem tại văn phòng
hiệu trưởng trường. Thêm vào đó, Quy Định phải có sẵn tại văn phòng phối trí viên kỷ luật của
trường và được đăng trên trang mạng của học khu. Cha mẹ sẽ được thông báo về bất kỳ hành vi
vi phạm nào dẫn đến việc một học sinh bị đuổi tạm, áp đặt vào DAEP hoặc JJAEP, bị trục xuất
hoặc bị giam bởi một viên chức thực thi pháp luật theo Chương 37 của Bộ Luật Giáo Dục.
Vì Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh được hội đồng quản trị của học khu thông qua, nó có quyền
lực của chính sách; Do đó, trong trường hợp mâu thuẫn giữa Quy Tắc và Sổ Tay Học Sinh
(Student HandBook), Bộ Quy Tắc sẽ có ưu thế.
Xin ghi nhớ: Việc kỷ luật học sinh thiểu năng mà hợp lệ cho dịch vụ của liên bang về Giáo
Dục Người Thiểu Năng và Mục 504 của Luật về Phục Hồi Chức năng 1973 (Individuals with
Disabilities Education Act and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) là đối tượng của
những điều khoản của những luật này.
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Thẩm Quyền của Học Khu
Phối Trí Viên Kỷ Luật của Trường (Campus Behavior Coordinator)
Theo yêu cầu của luật pháp, mỗi học khu phải chỉ định một người để phục vụ như phối trí viên
kỷ luật của trường. Người được chỉ định có thể là hiệu trưởng của học khu hoặc một nhân viên
học chánh do hiệu trưởng chọn. Phối trí viên kỷ luật của trường chủ yếu chịu trách nhiệm chính
về duy trì kỷ luật học sinh. Học khu duy trì danh sách hiện tại về những phối trí viên kỷ luật của
các trường trong Sổ Tay Học Sinh hoặc trên trang mạng của học khu tại
http://www.pfisd.net//site/Default.aspx?PageID=1239
Các điều lệ của trường và thẩm quyền của học khu là để áp dụng kỷ luật khi nào lợi ích của học
khu bị liên đới, trong hoặc ngoài trường, cùng với các hoạt động liên hệ hoặc độc lập của lớp và
do trường bảo trợ.
Học khu có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với một học sinh:
1. Trong ngày học bình thường và khi học sinh đến và về có một hành vi liên quan
đến trường học hoặc được bảo trợ bởi nhà trường trên xe của học khu;
2. Trong thời gian ăn trưa, trong đó một học sinh được phép rời trường;
3. Trong khi học sinh hiện diện ở các hoạt động liên quan đến trường học, bất kể thời
gian hay địa điểm;
4. Đối với bất kỳ hành vi sai trái liên quan đến trường, bất kể thời gian hoặc địa điểm;
5. Khi trả đũa hoặc hăm dọa nhân viên nhà trường, thành viên hội đồng quản trị, hoặc
tình nguyện viên, bất kể thời gian hay địa điểm;
6. Khi một học sinh có hành vi bắt nạt trên mạng, theo Education Code 37.0832;
7. Khi phạm tội trong hoặc ngoài khuôn viên trường hoặc tại một sự kiện liên quan đến
trường;
8. Đối với những hành vi phạm tội trong phạm vi 300 feet từ trường học được đo từ bất
kỳ điểm nào trên đường ranh giới của khuôn viên trường;
9. Đối với những hành vi phạm tội khi ở trong trường hoặc khi tham gia một hoạt động
do trường bảo trợ hoặc một hoạt động liên quan trường của Học Khu khác ở Texas;
10. Khi học sinh phạm trọng tội, theo như Education Code 37.006 hoặc 37.0081; và
11. Khi học sinh bị yêu cầu đăng ký là người phạm tội tình dục.
Học khu có quyền lục soát chiếc xe do học sinh lái đến trường và đỗ trong khuôn viên của
trường bất cứ khi nào có lý do chính đáng để tin rằng nó chứa các thứ bị học khu học cấm.
Học khu có quyền lục soát tủ khóa hoặc bàn học của học sinh khi có lý do chính đáng để tin rằng
nó chứa các thứ bị học khu cấm.
Báo Cáo Tội Phạm
Hiệu trưởng hoặc phối trí viên kỷ luật của trường và các quản trị viên khác của trường phải
báo cáo những tội phạm theo luật pháp và phải gọi cho cơ quan thi hành luật pháp địa
phương khi nghi ngờ rằng hành vi phạm tội đã xảy ra trong khuôn viên trường.
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Thẩm Quyền của Học Khu
Định Nghĩa “Phụ Huynh”
Trong suốt Bộ Quy Tắc Ứng Xử và những biện pháp kỷ luật liên hệ, từ “phụ huynh” bao gồm
cha mẹ, bảo hộ hợp pháp, hoặc người có quyền pháp lý kiểm soát đứa trẻ.
Tham Gia vào Những Hoạt Động Tốt Nghiệp
Học khu có quyền hạn chế sự tham gia của học sinh vào các hoạt động tốt nghiệp vì vi phạm Quy
Tắc của học khu.
Sự tham gia có thể bao gồm vai trò phát ngôn, như được ấn định bởi chính sách và thủ tục của học
khu.
Các học sinh đủ điều kiện để phát biểu lúc khai và bế mạc buổi tốt nghiệp sẽ được hiệu trưởng
thông báo. Bất kể các điều kiện yêu cầu khác, để được coi là một học sinh đủ tiêu chuẩn để
khai và bế mạc, học sinh phải không có bất kỳ hành vi sai trái nào vi phạm Quy Tắc của học
khu dẫn đến việc bị đuổi học, bị đưa vào DAEP, hoặc bị trục xuất trong bất kỳ giai đoạn nào
của năm học hiện tại.
Các học sinh hạng nhất và nhì cũng có thể có phát biểu khi tốt nghiệp. Không học sinh nào
được phép phát biểu nếu người đó đã có bất kỳ hành vi sai trái vi phạm Quy Tắc của học khu
dẫn đến việc bị đình chỉ học tập, bị đưa vào DAEP hoặc bị trục xuất trong bất kỳ giai đoạn nào
của năm học hiện tại.
Những Người Không Thẩm Quyền
Theo Bộ luật Giáo Dục số 37.105, nhân viên quản lý trường học, cán bộ trường (SRO) hoặc viên
chức cảnh sát trường có quyền từ chối cho vào hoặc trục xuất một người ra khỏi tài sản của học
khu nếu người đó từ chối yêu cầu một cách bạo động:
1. Người đó có thể gây nguy hại đáng kể cho bất kỳ người nào; hoặc là
2. Người đó hành xử không phù hợp với môi trường trường học, và người đó vẫn tiếp tục
hành vi sau khi nhận được cảnh báo rằng hành vi đó không phù hợp và có thể dẫn đến
việc từ chối cho vào hoặc bị trục xuất.
Khiếu nại liên hệ đến việc không cho vào hoặc bị trục xuất khỏi tài sản học khu có thể đệ nạp
theo với FNG(LOCAL) hoặc GF(LOCAL), nếu thích hợp.
Xem DAEP—Hạn Chế Trong Thời Gian Áp Đặt ở trang 22, để biết thêm chi tiết liên hệ đến
việc áp đặt học sinh vào DAEP vào thời gian tốt nghiệp.
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Tiêu Chuẩn Ứng Xử của Học Sinh
Mổi học sinh được yêu cầu phải:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thể hiện sự lịch sự, ngay cả khi những người khác thì không.
Hành xử một cách có trách nhiệm, luôn luôn thực hiện kỷ luật tự giác.
Tham dự tất cả các lớp học, thường xuyên và đúng giờ.
Chuẩn bị cho từng môn; mang theo vật liệu thích hợp và bài tập đến lớp.
Đáp ứng các tiêu chuẩn trang phục và trang điểm của học khu và trường.
Tuân theo tất cả các quy tắc của trường và lớp học.
Tôn trọng các quyền lợi và đặc ân của học sinh, giáo viên, nhân viên của học khu
và các tình nguyện viên.
Tôn trọng tài sản của người khác, kể cả tài sản và cơ sở của học khu.
Hợp tác và hỗ trợ nhân viên trường trong việc duy trì sự an toàn, trật tự và kỷ luật.
Tuân thủ các yêu cầu của Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh.
Thanh toán các khoản tiền phạt và lệ phí đòi hỏi.
Theo dõi sự thay đổi chính sách và quy định của trường một cách có thứ tự và có trách
nhiệm thông qua đúng tuyến thích hợp.
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Những Sai Phạm Ứng Xử Chung
Các cách ứng xử dưới đây bị cấm tại trường, trong các xe do học khu sở hữu hay điều hành, và ở
tất cả các hoạt động liên quan đến trường học, nhưng danh sách này không bao gồm các tội
phạm nghiêm trọng nhất. Trong các phần tiếp theo về Đuổi Học, Áp Đặt vào DAEP, Áp Đặt
và/hoặc Trục Xuất vì Các Vi Phạm Nhất Định, và Trục Xuất, các tội danh nhất định nào đó có
yêu cầu hoặc cho phép có hậu quả cụ thể được liệt kê. Bất kỳ hành vi phạm tội nào, tuy nhiên,
có thể là nghiêm trọng, đủ để dẫn đến việc loại ra khỏi Hệ Thống Giáo Dục Thông Thường như
được nêu chi tiết trong phần đó.
Coi Thường Giới Chức Thẩm Quyền
Học sinh không được:
•
•
•
•

Không tuân thủ các chỉ thị do nhân viên nhà trường đưa ra (không phục tùng).
Rời khỏi trường học hoặc các sự kiện do trường bảo trợ mà không được phép.
Không tuân thủ các quy tắc ứng xử trên xe của học khu.
Từ chối thi hành biện pháp kỷ luật được chỉ định bởi giáo viên hoặc hiệu trưởng.

Xử Sự Không Đúng Với Người Khác
Học sinh không được:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sử dụng ngôn ngữ vô văn hóa hoặc thô tục hoặc làm các cử chỉ khiêu dâm.
Đánh lộn hoặc gây xáo trộn. (Về hành hung, xem DAEP Placement và Trục Xuất.)
Đe dọa một học sinh, nhân viên, hoặc tình nguyện viên của học khu, kể cả ở ngoài
trường, nếu hành vi gây ra xáo trộn đáng kể cho môi trường giáo dục.
Tham gia vào việc bắt nạt, đe doạ trên mạng, quấy rối hoặc tạo danh sách hành hung.
(Xem bảng chú giải cho cả bốn hành vi trên.)
Tiết lộ hoặc dọa tiết lộ tài liệu hình ảnh riêng tư của trẻ vị thành niên hoặc học sinh từ
18 tuổi trở lên mà không có sự đồng ý của học sinh.
Tham gia vào hành vi quấy rối tình dục hoặc giới tính hoặc lạm dụng tình dục, dù
bằng lời nói, cử chỉ, hay bất cứ hành vi nào khác, nhắm vào người khác, bao gồm cả
học sinh học khu, nhân viên, thành viên hội đồng quản trị hoặc tình nguyện viên.
Tham gia vào hành vi tạo nên bạo lực trong hẹn hò. (Xem chú giải.)
Tham gia vào việc phơi bày các bộ phận cơ thể cá nhân một cách khiếm nhã.
Tham gia vào trò hiếp đáp hành xác. (Xem chú giải.)
Ép một cá nhân hành động điều gì bằng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực (sự áp bức).
Tước đoạt hoặc tống tiền (lấy tiền hoặc đồ vật có giá trị từ người không đồng ý).
Tham gia vào các ứng xử nói năng, thể chất hoặc tình dục không phù hợp tới người
khác, bao gồm cả học sinh, nhân viên, hoặc tình nguyện viên của học khu.
Ghi âm hoặc hình ảnh của người khác mà không có sự đồng ý trước của người đó hoặc
bất kỳ cách nào làm xáo trộn môi trường giáo dục hoặc xâm phạm sự riêng tư của
người khác.
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Xâm Phạm Tài Sản
Học sinh không được:
•
•
•
•

Làm hư hại hoặc phá hoại tài sản thuộc sở hữu của người khác. (Đối với tội hình sự, xem
DAEP Placement or Expulsion.)
Làm biến dạng hoặc hư hỏng tài sản của nhà trường - bao gồm sách giáo khoa, tài
nguyên công nghệ và điện tử, tủ khóa, đồ đạc và các thiết bị khác - bằng cách vẽ
bậy hoặc bằng các cách khác.
Trộm cắp của học sinh, nhân viên, hoặc trường học.
Tham gia hoặc giúp cướp hoặc trộm cắp, ngay cả khi nó không phải là tội trọng theo Bộ
Luật Hình Sự Texas. (Đối với tội cướp, cướp trầm trọng, và trộm cắp, xem DAEP
Placement and Expulsion.)

Sở Hữu các Thứ Bị Cấm
Học sinh không được sở hữu hoặc xử dụng:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pháo hoa các loại, bom khói hoặc bom hôi, hoặc bất kỳ thiết bị pháo hoa nào khác;
Dao cạo, dao cắt hộp, dây xích, hoặc bất kỳ vật gì khác được sử dụng để đe dọa
hoặc gây thương tích người khác;
Một thứ gì "trông giống" vũ khí được sử dụng giả làm vũ khí hoặc có thể được hiểu
là vũ khí;
Súng hơi hoặc súng BB;
Đạn dược;
*Con dao bị hạn chế vị trí;
Dụng cụ cầm tay được thiết kế để phóng ném mà cắt hoặc đâm được người khác;
*Súng;
Súng gây choáng váng, bất tỉnh;
Dao bỏ túi hoặc bất kỳ con dao nhỏ khác;
Gậy hoặc dụng cụ xịt hơi cay;
Tài liệu khiêu dâm;
Sản phẩm thuốc lá; thuốc điếu; thuốc điếu điện tử; và bất kỳ phụ tùng, bộ phận, phụ
kiện nào của thiết bị thuốc điếu điện tử;
Diêm quẹt hoặc bật lửa;
Đèn chỉ điểm laser không phải loại được phép xử dụng; hoặc là
Bất kỳ thứ gì không được coi là vũ khí, kể cả học cụ, mà hiệu trưởng hoặc người được
chỉ định xác định rằng có thể gây nguy hiểm.

* Đối với vũ khí và súng, hãy xem DAEP Placement and Expulsion (Áp Đặt và Trục Xuất).
Trong hầu hết các trường hợp, việc sở hữu những vật này có thể bị trừng phạt bằng việc bắt buộc
trục xuất theo luật của liên bang hoặc tiểu bang.
Sở Hữu Thiết Bị Truyền Thông và Điện Tử Khác
Học sinh có thể được phép sử dụng một thiết bị điện tử ở trường trong ngày học dựa trên các
hướng dẫn do ban quản lý học khu triển khai và được hiệu trưởng thông báo cho phụ huynh và
học sinh. Những hướng dẫn này cũng sẽ đề cập đến việc sử dụng các thiết bị điện tử cho mục
đích giảng dạy tại trường.
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Học sinh không được:
•
•

Sử dụng thiết bị viễn thông, bao gồm điện thoại di động, hoặc thiết bị điện tử khác
vi phạm các quy tắc của học khu và trường.
Sở hữu hoặc sử dụng các thiết bị điện tử trong khi có kiểm tra tiêu chuẩn hóa của
bang hay của cả nước.

Thuốc bất hợp pháp, thuốc theo toa, và thuốc không cần kê toa
Học sinh không được:
•
•
•
•
•
•

•

Sở hữu, sử dụng, cho, hay bán rượu hoặc thuốc bất hợp pháp (xem DAEP
Placement and Expulsion cho những điều bắt buộc và cho phép theo luật của tiểu
bang.)
Sở hữu hoặc bán hạt giống hoặc cần sa với số lượng ít hơn có thể dùng.
Sở hữu, sử dụng, tặng hoặc bán đồ liên quan đến bất kỳ chất bị cấm nào. [Xem bảng
chú giải thuật ngữ "paraphernalia”- (ma túy và các thứ liên quan)].
Sở hữu, sử dụng, lạm dụng, hoặc bán các loại thuốc giống ma túy hoặc cố gắng
chuyển giao các vật dụng như ma túy hoặc hàng cấm.
Lạm dụng thuốc có toa của mình, đưa thuốc có toa cho học sinh khác, hoặc sở hữu hoặc
bị ảnh hưởng bởi thuốc có toa của người khác trong khuôn viên trường hoặc tại một sự
kiện liên quan đến trường học. [Xem bảng chú giải thuật ngữ "abuse" (lạm dụng)]
Lạm dụng thuốc không cần toa. (Xem bảng chú giải thuật ngữ " abuse "). Dưới ảnh
hưởng của thuốc có toa hay thuốc mua không toa gây suy yếu sức khoẻ của cơ thể
hoặc tinh thần. [Xem bảng chú giải thuật ngữ "under the influence." (bị ảnh hưởng,
say)]
Có hoặc dùng thuốc theo toa hoặc thuốc mua không theo toa tại trường khác với
chính sách của học khu.

Sử dụng sai Tài Nguyên Công nghệ và Internet
Học sinh không được:
•
•
•

•

•

Vi phạm các chính sách, quy tắc hoặc thỏa thuận ký kết bởi học sinh hoặc phụ
huynh học sinh về việc sử dụng tài nguyên công nghệ.
Cố gắng truy cập hoặc phá hoại mật khẩu hoặc các thông tin liên quan đến an ninh khác
của học khu, học sinh hoặc nhân viên hoặc tải lên hoặc tạo ra các vi-rút máy tính, kể cả
tài sản ngoài nhà trường nếu hành vi gây ra gián đoạn đáng kể cho môi trường giáo dục.
Cố thay đổi, phá hủy hoặc vô hiệu các tài nguyên công nghệ của học khu, bao gồm
nhưng không giới hạn, máy tính và các thiết bị liên quan, dữ liệu của học khu, dữ liệu
của người khác, hoặc các mạng khác kết nối với hệ thống của học khu, kể cả tài sản
ngoài nhà trường nếu hành vi gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với môi trường giáo dục.
Sử dụng Internet hoặc các thông tin điện tử khác để đe dọa học sinh, nhân viên, thành
viên hội đồng quản trị hoặc tình nguyện viên học khu, kể cả ở ngoài trường nếu hành
vi gây ra sự gián đoạn đáng kể cho môi trường giáo dục hoặc vi phạm các quyền của
một học sinh khác tại trường.
Gửi, đăng, phân phối hoặc sở hữu các tin nhắn điện tử gây lạm dụng, khiêu dâm, định
hướng tình dục, đe dọa, quấy rối, làm hại danh tiếng của người khác hoặc bất hợp pháp,
bao gồm bắt nạt trên mạng và "tin nhắn tình dục" trong hoặc ngoài trường học, gây ra sự
gián đoạn đáng kể cho môi trường giáo dục hoặc vi phạm các quyền của một học sinh
khác ở trường.
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•

Sử dụng Internet hoặc phương tiện truyền thông điện tử khác để tham gia hoặc khuyến
khích hành vi bất hợp pháp hoặc đe dọa sự an toàn của trường học, kể cả ở ngoài trường
nếu hành vi gây ra sự gián đoạn đáng kể cho môi trường giáo dục hoặc vi phạm các
quyền của một học sinh khác tại trường.

Vi Phạm An Toàn
Học sinh không được:
•
•
•
•
•
•

Sở hữu tài liệu in ấn hoặc điện tử được soạn ra để thúc đẩy hoặc khuyến khích hành vi
bất hợp pháp hoặc đe doạ đến sự an toàn của trường học.
Tham gia vào những trao đổi (nói hoặc viết) đe dọa sự an toàn của học sinh khác, nhân
viên trường học, hoặc tài sản của nhà trường.
Đưa ra những cáo buộc giả dối hoặc gây hoài nghi về sự an toàn của trường học.
Tham gia vào bất kỳ hành vi nào mà các viên chức trường tin rằng có thể là một cách
sẽ phá hoại cơ bản chương trình của trường hoặc kích động bạo lực.
Ném liệng đồ vật có thể gây thương tích cơ thể hoặc hư hỏng tài sản.
Kích hoạt bình chữa lửa mà không có lý do chính đáng.

Các vi phạm khác
Học sinh không được:
•
•
•
•
•
•

Vi phạm các tiêu chuẩn trang phục và trang điểm được nêu trong Sổ Tay Học Sinh
(Student Handbook).
Gian lận hoặc sao chép bài làm của người khác.
Cờ bạc.
Làm giả các hồ sơ, giấy thông hành, hay các tài liệu liên quan đến trường.
Tham gia vào các hoạt động hoặc các cuộc biểu tình làm xáo trộn hoặc can thiệp vào các
hoạt động của trường.
Vi phạm nhiều lần các tiêu chuẩn ứng xử khác đã được thông báo của trường hoặc của lớp.

Học khu có thể áp đặt thêm các quy định của trường hoặc lớp học vào những điều đã có trong
Bộ Quy Tắc Ứng Xử. Các quy tắc này có thể được đăng trong lớp học hoặc trao cho học sinh và
có thể hoặc không có thể là vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử.
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Phương Thức Xử Lý Kỷ Luật
Kỷ luật được đề ra để cải tiến hành vi và khuyến khích học sinh chịu trách nhiệm hành vi của
mình với tư cách là thành viên của cộng đồng trường học. Biện pháp kỷ luật sẽ dựa trên sự đánh
giá chuyên môn của giáo viên và các quản trị viên và một số kỹ thuật quản lý kỷ luật, bao gồm
thực hành phục hồi kỷ luật. Biện pháp kỷ luật sẽ tương ứng với mức độ nghiêm trọng của hành
vi phạm tội, độ tuổi và cấp lớp của học sinh, tần suất phạm lỗi, thái độ của học sinh, ảnh hưởng
của hành vi sai trái đối với môi trường trường học, và các yêu cầu pháp lý.
Do những yếu tố này, kỷ luật đối với một hành vi phạm tội cụ thể, bao gồm hành vi sai trái trong
xe của học khu hoặc do học khu điều hành, trừ khi có quy định khác của pháp luật, có thể đưa ra
các cách thức và phản ứng khác nhau.
Học Sinh Khuyết Tật
Kỷ luật học sinh khuyết tật chiếu theo luật pháp hiện hành của tiểu bang và liên bang cũng như
Bộ Quy tắc Ứng Xử của Học Sinh. Nếu có mâu thuẫn, luật pháp tiểu bang và/hoặc liên bang sẽ
được áp dụng.
Theo Luật Giáo Dục, một học sinh hưởng các dịch vụ giáo dục đặc biệt có thể không bị kỷ luật
vì có hành vi được coi là bắt nạt, đe doạ trên mạng, sách nhiễu hoặc lập danh sách để hành hung
(xem chú giải) cho đến khi Uỷ ban ARD họp để cứu xét hành vi.
Khi quyết định có hay không áp dụng đuổi tạm, áp đặt DAEP, hay trục xuất, bất kể hành động
đó là chủ động hoặc thụ động, học khu sẽ xem xét tình trạng khuyết tật có phải đã làm suy yếu
đáng kể khả năng nhận định của học sinh về sự sai trái trong hành vi của mình.
Phương Thức
Các phương thức xử lý kỷ luật sau đây có thể được sử dụng riêng lẻ, kết hợp hoặc một phần của
can thiệp từng bước vào hành vi bị cấm theo Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh hoặc theo quy định
của trường hoặc lớp học:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dạy cách sửa chữa bằng cách nói, hay viết.
Để thời gian xoa dịu (làm nguôi) hoặc “cấm túc”.
Thay đổi chỗ ngồi trong lớp học, trên xe do học khu sở hữu hoặc điều hành.
Tịch thu tạm thời các đồ vật gây gián đoạn quá trình giáo dục.
Thưởng hoặc phạt.
Làm cam kết về cách cư xử.
Tư vấn của giáo viên, cố vấn trường học, hoặc nhân viên hành chính.
Họp phụ huynh-giáo viên.
Hướng dẫn hành vi.
Học lớp kiềm chế tức giận.
Hòa giải (người phạm tội-nạn nhân).
Đưa ra lớp.
Hội thảo nhóm gia đình.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giảm điểm vì gian lận, đạo văn, hoặc theo cách mà chính sách cho phép.
Giữ lại, kể cả ngoài giờ học bình thường.
Gửi lên văn phòng hoặc khu chỉ định khác, hoặc không cho học nhưng vẫn ở trong trường.
Phạt làm việc ở trường, thí dụ như dọn dẹp hoặc thu nhặt rác.
Rút các đặc quyền, thí dụ như tham gia các hoạt động ngoại khóa, hợp lệ để được và giữ
các chức danh, hoặc tham gia vào các câu lạc bộ và các tổ chức do trường bảo trợ.
Các hình phạt được xác định trong các tiêu chuẩn và hành vi ngoại khóa của các tổ
chức học sinh.
Hạn chế hoặc thu hồi các đặc quyền về chuyên chở của học khu.
Chịu thời gian thử thách để trường đánh giá và quản lý.
Bị đuổi tạm, theo như quy định trong phần Đình Chỉ Học của Bộ Quy Tắc (Out-ofSchool Suspension).
Đưa vào DAEP, như đã nêu trong phần DAEP của Bộ Quy Tắc này.
Áp đặt và/hoặc Trục Xuất (Placement and/or Expulsion) trong một môi trường
giáo dục thay thế, như đã nêu trong phần Áp Đặt và/hoặc Trục Xuất đối với một
số vi phạm của Bộ Quy Tắc này.
Trục Xuất, như đã nêu trong phần Trục Xuất (Expulsion section) của Bộ luật này.
Gởi tới cơ quan khác hoặc cơ quan pháp luật để truy tố hình sự thêm ngoài các biện
pháp kỷ luật của học khu.
Các phương cách và hậu quả khác do cán bộ nhà trường quyết định.

Thông Báo
Phối trí viên kỷ luật của trường phải thông báo ngay cho phụ huynh học sinh qua điện thoại hoặc
trực tiếp về bất cứ hành vi vi phạm nào có thể dẫn đến việc đình chỉ học tập hoặc đuổi học, áp đặt
vào DAEP, đưa vào JJAEP hoặc trục xuất. Phối trí viên kỷ luật của trường cũng sẽ thông báo cho
phụ huynh học sinh nếu học sinh đó bị bắt giữ bởi một viên chức thực thi pháp luật theo các điều
luật kỷ luật của Bộ Luật Giáo Dục. Một nỗ lực thiện chí sẽ được thực hiện vào ngày xảy ra sự
việc với học sinh để chuyển cho phụ huynh thông báo bằng văn bản về hành động kỷ luật. Nếu
không liên lạc được với phụ huynh bằng điện thoại hoặc gặp trực tiếp được trước 5:00 chiều của
ngày đầu sau ngày thi hành biện pháp kỷ luật, phối trí viên kỷ luật của trường sẽ gởi thông báo
qua đường Bưu Điện Hoa Kỳ. Nếu phối trí viên kỷ luật của trường không thể cung cấp thông báo
cho phụ huynh, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ cung cấp thông báo.
Trước khi hiệu trưởng hay người quản lý thích hợp chỉ định một học sinh dưới 18 tuổi bị tạm
giữ ngoài giờ học bình thường, phải thông báo cho phụ huynh của học sinh để nói rõ về lý do
giam giữ và sắp xếp việc đưa đón cần cần thiết.
.
Kháng Cáo
Các thắc mắc của phụ huynh về các biện pháp kỷ luật được gửi tới giáo viên, hành chánh
trường, hoặc phối trí viên kỷ luật của trường, một cách thích hợp. Kháng cáo hoặc khiếu nại
liên quan đến các biện pháp kỷ luật phải được thực thi phù hợp với chính sách FNG(LOCAL).
Bản sao của chính sách có thể được nhận ở văn phòng hiệu trưởng, văn phòng phối trí viên kỷ
luật, văn phòng hành chánh chính hoặc qua Policy On Line (Chính Sách Trên Mạng) tại địa
chỉ: www.pfisd.net.
Việc thi hành kỷ luật vẫn tiến hành trong khi chờ kết quả khiếu nại.
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Tài xế xe buýt có thể đưa một học sinh đến văn phòng hiệu trưởng hoặc phòng phối trí viên kỷ
luật của trường để duy trì kỷ luật hiệu quả trên xe buýt. Hiệu trưởng hoặc phối trí viên kỷ luật
của trường phải áp dụng thêm biện pháp kỷ luật bổ sung, nếu thích hợp, có thể bao gồm việc
hạn chế hoặc thu hồi đặc quyền đi xe buýt của học sinh.
Vì trách nhiệm chính của học khu trong việc vận chuyển học sinh bằng các phương tiện của
học khu là làm sao được rất an toàn, để người lái xe tập trung hoàn toàn vào việc lái xe và
không phân tâm bởi hành vi sai trái của học sinh. Do đó, nếu các biện pháp kỷ luật thích hợp
không cải thiện được hành vi của học sinh hoặc không có tác dụng tức thời, hiệu trưởng hoặc
phối trí viên kỷ luật của trường có thể giới hạn hoặc thu hồi đặc quyền đi xe buýt của học sinh
một cách phù hợp với pháp luật.
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Ngoài các biện pháp kỷ luật khác, hành vi sai trái có thể dẫn đến việc bị loại bỏ khỏi môi trường
giáo dục thông thường theo hình thức chuyển lên trên giải quyết hoặc loại bỏ chính thức.
Chuyển Lên Trên Giải Quyết
Việc gởi lên trên giải quyết là khi một giáo viên gửi một học sinh đến văn phòng hành chính
của trường như là một kỹ thuật quản lý kỷ luật. Hiệu trưởng trường hoặc người được chỉ định
sẽ áp dụng kỹ thuật quản lý kỷ luật thay thế, bao gồm các can thiệp từng bước. Một giáo viên
hoặc quản trị viên có thể loại bỏ một học sinh khỏi lớp vì một hành vi vi phạm Bộ Quy Tắc này
để duy trì hiệu quả kỷ luật trong lớp học.
Loại Bỏ Chính Thức
Giáo viên cũng có thể tiến hành biện pháp chính thức đưa ra khỏi lớp nếu:
1. Hành vi của học sinh đã được giáo viên ghi nhận là liên tục gây khó khăn cho việc giảng
dạy của giáo viên hay gây khó khăn cho việc học của học sinh trong lớp; hoặc là
2. Hành vi rất khó trị, phá rối, hoặc lạm dụng làm giáo viên không thể dạy, và các học
sinh khác trong lớp học không thể học.
Vào trường hợp bị chính thức loại khỏi lớp bởi giáo viên; và bất kỳ quản trị viên nào khác,
trong vòng ba ngày học kể từ ngày loại bỏ chính thức, phối trí viên kỷ luật của trường hoặc
quản trị viên thích hợp sẽ lên lịch một cuộc họp với phụ huynh của học sinh; học sinh; giáo
viên.
Tại cuộc họp, phối trí viên kỷ luật của trường hoặc quản trị viên thích hợp sẽ thông báo cho học
sinh về hành vi sai trái mà học sinh đó bị buộc tội và hậu quả. Học sinh sẽ có cơ hội tự trình bày
về sự việc.
Khi một học sinh bị giáo viên loại khỏi lớp học thông thường và đang chờ cuộc họp giải quyết,
phối trí viên kỷ luật của trường hoặc quản trị viên thích hợp có thể đưa học sinh vào:
•
•
•
•

Một lớp khác thích hợp.
Đình chỉ học nhưng vẫn ở trường.
Đình chỉ học và ra khỏi trường.
DAEP.

Giáo viên hoặc quản trị viên phải đưa một học sinh khỏi lớp học nếu học sinh đó có hành vi mà
theo Luật Giáo Dục yêu cầu hoặc cho phép áp đặt vào DAEP hoặc trục xuất. Khi loại ra khỏi
lớp hoặc trục xuất vì những lý do đó, tiến trình phải tuân theo các thủ tục trong các phần tiếp
theo của DAEP hoặc tiếp theo đó là trục xuất
Cho Học Sinh Trở Lại Lớp
Khi một học sinh đã bị giáo viên chính thức loại ra khỏi lớp vì đã chống lại giáo viên và có các
yếu tố tấn công, tấn công trầm trọng, tấn công tình dục, tấn công tình dục trầm trọng, giết
người, giết người tình trạng gia trọng, hoặc cố ý giết người hoặc cố giết người trương hợp gia
trọng, học sinh không được trở lại cho lớp của giáo viên nếu không có sự đồng ý của giáo viên.
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Khi giáo viên vì bất kỳ hành vi nào khác đã chính thức loại bỏ một học sinh, học sinh có thể
được trở lại lớp của giáo viên dù không có sự chấp thuận của giáo viên nếu hội đồng xét duyệt
việc áp đặt xác định rằng lớp của giáo viên là tốt nhất hoặc là biện pháp duy nhất.
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Hành Vi Sai Trái
Học sinh có thể bị đình chỉ việc học vì bất cứ hành vi nào được liệt kê trong Bộ Quy Tắc như là
vi phạm chung, vi phạm DAEP, hoặc hành vi phạm tội có thể bị trục xuất.
Học khu sẽ không áp dụng hình thức đuổi ra khỏi trường với học sinh từ lớp 2 trở xuống, trừ khi
hành vi đó đúng với các yêu cầu đã được luật pháp ấn định.
Một học sinh từ lớp 2 trở xuống sẽ không bị đuổi ra khỏi trường ngoại trừ, khi ở trong khuôn
viên trường hoặc khi tham gia một hoạt động liên quan đến trường hoặc do trường bảo trợ trong
hay ngoài trường, học sinh tham gia vào:
•
•
•

Hành vi có các yếu tố phạm tội về vũ khí tấn công, như đã được ghi trong Bộ Luật
Hình Sự ( Penal Cod) phần 46.02 hoặc 46.05;
Hành vi có các yếu tố tấn công, tấn công tình dục, tấn công gia trọng, hoặc tấn
công tình dục gia trọng, theo quy định của Bộ Luật Hình Sự; hoặc là
Bán, cho, hay phân phối cho người khác hoặc sở hữu, sử dụng, hoặc đang bị ảnh hưởng
của bất kỳ lượng cần sa, rượu, chất bị kiểm soát hoặc thuốc nguy hiểm theo xác định của
liên bang hoặc tiểu bang.

Học khu sẽ sử dụng một chương trình ứng xử tích cực như biện pháp thay thế đối với những học
sinh từ lớp 2 trở xuống có hành vi vi phạm tổng quát thay vì đình chỉ học tập hoặc đưa vào
chương trình DAEP. Chương trình phải đáp ứng các yêu cầu của luật pháp.
Tiến Trình
Luật tiểu bang cho phép đình chỉ học tập một học sinh không quá ba ngày một lần cho mỗi
vi phạm, không giới hạn về số lần học sinh có thể bị đình chỉ trong một học kỳ hoặc năm
học.
Trước khi bị đình chỉ học sinh sẽ có một cuộc họp không chính thức với phối trí viên kỷ luật
của trường hoặc quản trị viên thích hợp, người đó sẽ thông báo cho học sinh về hành vi khiến bị
buộc tội. Học sinh sẽ có cơ hội để tự biện minh về vụ việc trước khi quản trị viên có quyết định.
Số ngày bị tạm đuổi của một học sinh sẽ do phối trí viên kỷ luật của trường quyết định, nhưng
không được vượt quá ba ngày học.
Khi quyết định có nên đình chỉ việc học tại trường hay không, phối trí viên kỷ luật của trường
phải xem xét:
1.
2.
3.
4.

Yếu tố tự vệ (xem chú giải),
Cố tình hoặc vô tình vào thời điểm học sinh phạm lỗi,
Quá trình thi hành kỷ luật của học sinh, hoặc
Một khuyết tật làm suy yếu đáng kể khả năng của học sinh để đánh giá sự
sai trái trong hành vi của mình.

Người quản lý thích hợp sẽ quyết định các hạn chế về việc cho tham gia các hoạt động ngoại
khóa và đồng khóa do trường tài trợ hoặc liên quan đến trường.
Khi một học sinh chính thức bị giáo viên đuổi vì bất cứ vi phạm khác, học sinh có thể trở lại lớp
của giáo viên mà không cần giáo viên đồng ý nếu ủy ban tái xét xếp đặt quyết định rằng lớp của
giáo viên là tốt nhất duy nhất có thể được.
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Đưa Vào Chương Trình Giáo Dục Kỷ Luật Áp Đặt Thay Thế (DAEP)
DAEP sẽ được cung cấp theo một sắp xếp khác với lớp học bình thường của học sinh. Một học
sinh tiểu học không bị áp đặt vào DAEP với một học sinh không phải là học sinh tiểu học.
Đối với các mục đích của DAEP, xếp loại tiểu học sẽ là lớp mẫu giáo-lớp 5 và xếp loại trung
học sẽ là các lớp 6-12.
Các chương trình hè do học khu cung cấp sẽ phục vụ học sinh bị chỉ định vào DAEP cùng
với các học sinh khác.
Một học sinh phạm lỗi bị đuổi học sẽ bị đưa đến việc bị áp đặt vào chương trình DAEP
khác hơn bị đưa vào DAEP thêm vào với việc bị trục xuất.
Khi quyết định có nên đình chỉ việc học tại trường không, phối trí viên kỷ luật của trường phải
xem xét:
1.
2.
3.
4.

Yếu tố tự vệ (xem chú giải),
Cố tình hoặc vô tình vào thời điểm học sinh phạm lỗi,
Quá trình kỷ luật của học sinh, hoặc
Một khuyết tật làm suy yếu đáng kể khả năng của học sinh để đánh giá sự
sai trái trong hành vi của mình.

Áp Đặt Tùy Ý:Vi Phạm Có Thể Bị Tính Vào DAEP
Một học sinh có thể được áp đặt vào DAEP vì các hành vi bị cấm trong phần Vi Phạm Nguyên
Tắc Ứng Xử Tổng Quát trong Bộ Quy Tắc.
Những Sai Phạm Xác Định Theo Luật Tiểu Bang
Theo luật của tiểu bang, một học sinh có thể được đưa vào DAEP vì phạm bất kỳ một trong các
tội sau đây:
•
•
•
•

•
•
•
•

Tham gia vào việc bắt nạt khiến học sinh khác muốn tự tử hoặc cố tình tự tử.
Kích động bạo lực chống lại một học sinh bằng cách dùng số đông để bắt nạt.
Tiết lộ hoặc đe dọa tiết lộ tài liệu hình ảnh riêng tư của trẻ vị thành niên hoặc học sinh từ
18 tuổi trở lên mà không có sự đồng ý của học sinh đó.
Tham gia vào nhóm kết nghĩa anh em, chị em, hội bí mật, kể cả việc tham gia là thành
viên hoặc cam kết là thành viên, hoặc chiêu dụ người khác thành thành viên hoặc cam
kết làm thành viên của nhóm kết nghĩa anh em, chị em, hội bí mật, hoặc băng đảng.
(Xem chú giải.)
Tham gia hoạt động băng đảng tội ác đường phố. (xem chú giải.)
Phạm tội, không bị trừng phạt như trọng tội.
Tấn công (không gây thương tích) với hăm dọa sẽ gây thương tích.
Tấn công bằng cách hành hung hoặc khiêu khích để gây đánh nhau.

Theo luật của tiểu bang, một học sinh có thể bị đưa vào DAEP nếu đốc học hoặc người được đốc
học chỉ định có lý do để tin rằng (xem chú giải) học sinh đó đã phạm tội hình sự, khác hơn cướp
bóc hoặc các tội khác được ghi trong Title 5 (xem chú giải) của bộ luật hình sự Texas, xảy ra ở
ngoài tài sản của trường và các sự kiện không liên hệ với trường hoặc do trường bảo trợ, nếu sự
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hiện diện của học sinh trong lớp học thông thường đe dọa đến sự an toàn của các học sinh khác
và các giáo viên hoặc sẽ gây bất lợi cho việc dạy và học.
Phối trí viên kỷ luật của trường có thể, nhưng không bắt buộc, đưa một học sinh vào DAEP vì
những vi phạm ở ngoài trường mà theo đó DAEP được luật của bang yêu cầu nếu người quản lý
không biết về hành vi đó trong vòng một năm từ ngày vi phạm xảy ra.
Xếp Đặt Bắt Buộc:Vi Phạm Yêu Cầu Bị Xếp Vào DAEP
Học sinh phải bị áp đặt vào DAEP nếu học sinh đó:
•
•

•
•
•

•

Tham gia vào hành vi liên quan đến báo động hoặc báo cáo giả (bao gồm đe dọa
bom) hoặc đe dọa khủng bố liên quan đến một trường công lập. (xem chú giải.)
Phạm những tội trong khuôn viên nhà trường hoặc trong phạm vi 300 feet từ khuôn
viên trường được đo từ bất kỳ điểm nào trên đường ranh giới bất động sản của trường
hoặc phạm tội khi tham gia những hoạt động liên quan đến trường hoặc được tài trợ bởi
trường học trong hoặc ngoài nhà trường:
o Có hành vi có thể bị phạt như trọng tội.
o Tham gia tấn công (xem chú giải) theo như Texas Penal Code 22.01(a)(1).
o Bán, cho, hoặc phân phối cho người khác, hoặc sở hữu, sử dụng, hoặc bị ảnh
hưởng bởi cần sa, chất bị kiểm soát, hoặc một loại ma túy nguy hiểm với số
lượng không đủ cấu thành trọng tội. Một học sinh có toa thuốc bác sĩ có chứa ít
THC theo Chương 487 của Bộ Luật về Sức Khỏe và An Toàn không vi phạm
điều khoản này. (Trường hợp tội phạm về ma tuý liên quan đến trường học được
đề cập trong phần Trục Xuất (Expultion). (Xem chú giải "under the influence").
o Bán, cho, hay phân phối cho người khác rượu; có vi phạm nghiêm trọng hoặc
trọng tội trong khi chịu ảnh hưởng của rượu; hoặc sở hữu, sử dụng, hoặc bị ảnh
hưởng bởi rượu, nếu hành vi không đủ cấu thành trọng tội. (Các trường hợp
phạm tội liên quan đến rượu được ghi trong phần Trục Xuất (Expultion.)
o Hành xử theo cách có các yếu tố vi phạm liên quan đến lạm dụng hóa chất có thể
gây tác động biến động.
o Hành xử theo cách có các yếu tố phạm tội dâm dật nơi công cộng hoặc phơi bày
thô tục.
Tham gia vào hành vi có thể bị trục xuất và là từ sáu đến chín tuổi.
Vi phạm về điều lệ vũ khí liên bang và dưới sáu tuổi.
Tham gia vào hành vi có tính tấn công trả thù bất kỳ nhân viên của trường hoặc tình
nguyện viên, trong hoặc ngoài tài sản của nhà trường. (Tham gia trả đũa kết hợp với một
hành vi phạm tội khác có thể bị trục xuất được đề cập trong phần Trục Xuất (Expultion)
của Bộ Quy Tắc này.)
Tham gia vào các hành vi có thể bị trừng phạt như tội cướp hoặc trọng tội được liệt kê
trong Title 5 (xem chú giải) của Bộ Luật Texas Penal Code khi hành vi xảy ra ngoài tài
sản của trường và không phải ở sự kiện liên hệ tới trường hoặc do trường tài trợ và:
o Việc truy tố học sinh được hoãn lại (xem chú giải),
o Một tòa án hoặc bồi thẩm đoàn nhận thấy rằng học sinh đó đã phạm tội
(xem chú giải), hoặc
o Đốc học hoặc người được chỉ định có lý do hợp lý (xem chú giải) để tin
rằng học sinh đã phạm tội.
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Tấn Công Tình Dục và Chỉ Định Trường Học
Nếu một học sinh đã bị kết án về việc lạm dụng tình dục trẻ em hoặc bị tố cáo và chờ xét xử vì
tấn công tình dục nghiêm trọng với một học sinh khác trong cùng trường, và nếu cha mẹ của nạn
nhân hoặc người khác có thẩm quyền hành động thay mặt nạn nhân yêu cầu hội đồng chuyển
học sinh vi phạm sang một trường khác, học sinh vi phạm sẽ bị chuyển sang một trường khác
trong học khu. Nếu không trường khác trong học khu có cùng cấp lớp của học sinh vi phạm, học
sinh vi phạm sẽ được áp đặt vào DAEP.
Tiến Trình
Việc đưa vào DAEP sẽ được tiến hành bởi phối trí viên kỷ luật của trường.
Phiên Họp
Khi một học sinh bị đưa ra khỏi lớp học vì vi phạm DAEP, phối trí viên kỷ luật của trường hoặc
quản trị viên thích hợp sẽ lên lịch họp trong vòng ba ngày học với phụ huynh, học sinh và giáo
viên của học sinh, trong trường hợp giáo viên thực hiện việc đưa ra khỏi lớp.
Tại hội nghị, phối trí viên kỷ luật của trường hoặc quản trị viên thích hợp sẽ thông báo cho học
sinh, bằng miệng hoặc bằng văn bản, về lý do đưa ra khỏi lớp và giải thích cho học sinh về cơ
bản của việc bị đưa ra và cơ hội để đáp ứng với các lý do vì sao bị loại ra.
Sau những nỗ lực hợp lệ về yêu cầu hiện diện, học khu có thể tổ chức cuộc họp và đưa ra một
quyết định về việc áp đặt bất kể học sinh hay phụ huynh có tham dự buổi họp hay không.
Xem Xét các Yếu Tố Giảm Khinh
Khi quyết định có áp đặt học sinh vào DAEP hay không, phối trí viên kỷ luật của trường, bất kể
là hành động bắt buộc hay tùy ý, phải xem xét:
1.
2.
3.
4.

Yếu tố tự vệ (xem chú giải),
Cố tình hoặc vô tình vào thời điểm học sinh phạm lỗi,
Quá trình kỷ luật của học sinh, hoặc
Một khuyết tật làm suy yếu đáng kể khả năng của học sinh để đánh giá sự
sai trái trong hành vi của mình.

Lệnh Áp Đặt
Sau hội nghị, nếu học sinh bị áp đặt vào DAEP, phối trí viên kỷ luật của trường phải viết một
lệnh áp đặt. Một bản sao của lệnh áp đặt vào DAEP sẽ được gửi cho học sinh và phụ huynh của
học sinh.
Không quá ngày làm việc thứ hai sau cuộc họp, người được ủy ban chỉ định sẽ gửi cho tòa án
thiếu niên một bản sao của lệnh áp đặt và tất cả các thông tin được yêu cầu bởi Mục 52.04 của
Bộ Luật Gia đình (Family Code).
Nếu học sinh được đưa vào chương trình DAEP và thời gian áp đặt trong DAEP không đúng với
các hướng dẫn trong Bộ Quy Tắc này, lệnh áp đặt sẽ có thông báo về sự khác biệt.
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Thông Báo Về Việc Hoàn Tất Môn Học
Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh bị áp đặt vào DAEP sẽ được thông báo bằng văn
bản về cơ hội cho học sinh hoàn tất môn học cơ bản mà đã ghi danh vào thời điểm bị loại ra và
đó là điều kiện cần thiết để tốt nghiệp, và không buộc học sinh trả lệ phí. Thông báo sẽ bao gồm
thông tin về tất cả các phương pháp có sẵn để hoàn tất các môn học.
Thời Gian Bị Áp Đặt
Thời gian học sinh bị xếp đặt vào DAEP sẽ do phối trí viên kỷ luật của trường quyết định.
Thời gian học sinh bị áp đặt sẽ được xác định theo từng trường hợp cụ thể. Sự áp đặt vào DAEP
sẽ tương quan với mức độ nghiêm trọng của vi phạm, tuổi và trình độ của học sinh, tần suất sai
phạm, thái độ của học sinh và yêu cầu pháp lý.
Thời gian tối đa bị đưa vào DAEP là một năm, trừ những điều được quy định phía dưới.
Trừ khi được ghi rõ trong lệnh áp đặt, những ngày không có trong DAEP sẽ không được tính vào
thời gian tổng số ngày phải có theo yêu cầu của DAEP.
Học khu sẽ xem xét các trắc nghiệm trước và sau của học sinh bị đưa vào DAEP trong thời gian
90 ngày hoặc lâu hơn theo như thủ tục hành chính của học khu để tìm hiểu thêm hoặc có tiêu
chuẩn đánh giá khác.
Quá Một Năm
Việc đưa vào chương trình DAEP có thể vượt quá một năm khi phiên họp cứu xét của học khu
xác định rằng học sinh đó là mối đe dọa đối với sự an toàn của các học sinh khác hoặc nhân viên
của học khu.
Các giới hạn pháp định về thời gian của áp đặt DAEP không áp dụng cho một áp đặt do quyết
định của hội đồng nhằm áp đặt một học sinh đã tham gia vào việc tấn công tình dục một học
sinh khác để các học sinh không học ở cùng trường.
Quá Một Năm Học
Những học sinh phạm tội bị áp đặt vào DAEP vào cuối năm học có thể bị yêu cầu tiếp tục áp đặt
đó vào đầu năm học tiếp theo để hoàn thành thời gian áp đặt được chỉ định.
Để áp đặt DAEP kéo dài sau khi kết thúc năm học, phối trí viên kỷ luật của trường hoặc người
được hội đồng ủy quyền phải xác định rằng:
1. Sự hiện diện của học sinh đó trong lớp học thông thường hoặc ở trường có nguy cơ gây
nguy hiểm cho học sinh khác hoặc người khác, hoặc
2. Học sinh đã có các hành vi sai phạm nghiêm trọng hoặc liên tục vi phạm (xem chú
giải) Bộ Quy Tắc của học khu.
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Quá 60 Ngày
Đối với việc áp đặt vào DAEP kéo dài quá 60 ngày hoặc cuối giai đoạn chấm điểm tiếp theo,
tùy theo điều nào sớm hơn, phụ huynh của học sinh sẽ được thông báo và có cơ hội tham gia
vào quá trình tố tụng trước hội đồng quản trị hoặc người được hội đồng quản trị ủy quyền.
Khiếu Nại
Các câu hỏi của phụ huynh về các biện pháp kỷ luật được gửi đến cơ quan quản lý trường.
Khiếu nại của học sinh hay phụ huynh về việc áp đặt học sinh vào DAEP phải được giải quyết
theo FNG (LOCAL). Một bản sao của chính sách này có thể được nhận ở văn phòng hiệu
trưởng, văn phòng phối trí viên kỷ luật của trường, văn phòng chính, hoặc qua Policy On Line
(Chính Sách trên Mạng) theo địa chỉ sau: (www.pfisd.net).
Khiếu nại sẽ bắt đầu ở Cấp Độ Một với hiệu trưởng trường.
Việc thi hành kỷ luật vẫn tiến hành trong khi chờ kết quả khiếu nại. Quyết định áp đặt học sinh
vào DAEP không thể được khiếu nại ở nơi khác hơn hội đồng.
Những Hạn Chế Khi Bị Áp Đặt
Học khu không cho phép một học sinh bị áp đặt vào chương trình DAEP tham gia vào các hoạt
động do trường tài trợ hoặc hoạt động ngoại khóa hoặc đồng khóa liên hệ tới trường, bao gồm
tìm cách hoặc giữ các chức vụ danh dự và/hoặc làm thành viên trong các câu lạc bộ và các tổ
chức được trường bảo trợ. Một khi học sinh đã hoàn thành việc bị áp đặt vào DAEP, học sinh
có thể trở lại các hoạt động của mình, nhưng không nhất thiết phải tiếp tục bất kỳ vị trí/danh
hiệu nào đã bỏ trống trong thời gian bị xếp đặt.
Học khu sẽ cung cấp phương tiện chuyên chở cho học sinh trong DAEP.
Đối với học sinh lớp cuối đủ điều kiện để tốt nghiệp và được chỉ định vào DAEP vào thời điểm
tốt nghiệp, việc áp đặt vào chương trình sẽ tiếp tục trong kỳ tốt nghiệp và học sinh sẽ không
được tham dự lễ tốt nghiệp và các hoạt động liên quan tới tốt nghiệp.
Xét Duyệt Việc Áp Đặt
Học sinh bị đưa vào DAEP sẽ có cơ hội để được xem xét tình trạng của mình, bao gồm cả tình
trạng học tập, bởi phối trí viên kỷ luật của trường hoặc người được uỷ ban chỉ định trong
khoảng thời gian không quá 120 ngày. Trong trường hợp học sinh trung học, sự tiến bộ của học
sinh đối với việc tốt nghiệp và kế hoạch tốt nghiệp của học sinh cũng sẽ được cứu xét. Trong
buổi cứu xét, học sinh hoặc phụ huynh của học sinh sẽ có cơ hội trình bày các lập luận để học
sinh được trở lại lớp học thông thường hay trường. Học sinh có thể không được trở lại lớp học
của giáo viên đã đưa học sinh đó đi nếu không có sự chấp thuận của giáo viên đó.
Sai Phạm Thêm
Nếu trong thời gian bị áp đặt vào DAEP, học sinh có thêm hành vi sai trái mà việc áp đặt vào
chương trình DAEP hoặc trục xuất được yêu cầu hoặc cho phép, có thể sẽ có thủ tục tố tụng bổ
sung, và phối trí viên kỷ luật của trường có thể tăng thêm biện pháp kỷ luật tùy kết quả của việc
tố tụng.
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Thông Báo Tố Tụng Tội Phạm
Khi một học sinh được áp đặt vào DAEP do một số tội phạm, văn phòng của luật sư khởi tố sẽ
thông báo cho học khu nếu:
1. Việc khởi tố vụ án của học sinh bị từ chối do thiếu chính đáng hoặc không đủ chứng cứ
và không bắt đầu thủ tục tố tụng chính thức, ban hành trì hoãn xét xử (xem chú giải),
hoặc trì hoãn truy tố; hoặc là
2. Toà án hoặc bồi thẩm đoàn đã phát hiện thấy học sinh không có lỗi, hoặc tìm thấy
được rằng học sinh đó đã không có hành vi phạm tội hoặc hành động đưa đến cần phải
giám sát, và vụ án bị hủy bỏ.
Nếu một học sinh được áp đặt vào DAEP vì hành vi đó, khi nhận được thông báo từ công tố
viên, đốc học hoặc người được chỉ định sẽ xem lại việc áp đặt của học sinh và lập kế hoạch xem
xét lại với phụ huynh của học sinh không quá ngày thứ ba sau khi đốc học hoặc người được chỉ
định nhận được thông báo từ công tố viên. Học sinh có thể không được trở lại lớp học thông
thường để chờ cứu xét.
Sau khi xem xét thông báo và nhận thông tin từ phụ huynh học sinh, đốc học hoặc người được
chỉ định có thể tiếp tục việc áp đặt đối với học sinh nếu có lý do để tin rằng sự hiện diện của học
sinh trong lớp học thông thường đe doạ sự an toàn của học sinh khác hay của giáo viên.
Học sinh hoặc phụ huynh học sinh có thể kháng cáo quyết định của đốc học lên hội đồng. Học
sinh có thể không được trở lại lớp học thông thường trong khi chờ khiếu nại. Trong trường hợp
kháng cáo, hội đồng sẽ họp tại buổi họp kế tiếp xem xét thông báo của công tố viên và nhận
thông tin từ học sinh, phụ huynh học sinh, và giám đốc học khu hoặc người được uỷ quyền, và
theo đó chấp nhận hoặc đảo ngược quyết định của đốc học hay người được ủy quyền. Hội đồng
sẽ lập một hồ sơ về việc tố tụng.
Nếu hội đồng chấp nhận quyết định của đốc học hoặc người được chỉ định, học sinh và phụ
huynh của học sinh đó có thể kháng cáo lên Ủy Viên Giáo Dục (Commissioner of Education).
Học sinh có thể không được trở lại lớp học bình thường trong thời gian kháng cáo.
Thôi Học Trong Khi Tiến Hành Áp Đặt
Khi một học sinh vi phạm Bộ Quy Tắc của học khu theo đó học sinh bị yêu cầu áp đặt vào
DAEP và học sinh bỏ học ở học khu trước khi lệnh xếp đặt hoàn tất, phối trí viên kỷ luật của
trường có thể hoàn thành thủ tục tố tụng và ban hành lệnh áp đặt. Nếu học sinh đó ghi danh trở
lại trong học khu trong cùng một năm học hay năm sau đó, thì học khu có thể thi hành án lệnh
tại thời điểm đó, giảm trừ bất kỳ thời gian nào của lệnh áp đặt đã được thi hành bởi học sinh
trong thời gian theo học ở học khu khác. Nếu phối trí viên kỷ luật của trường hoặc hội đồng
quản trị không thể đưa ra lệnh áp dặt sau khi học sinh bỏ học, học khu tiếp theo mà học sinh
ghi danh có thể tiến hành hoàn tất thủ tục tố tụng và ban hành lệnh áp đặt.
Học Sinh Mới Ghi Danh
Học khu sẽ tiếp tục lệnh áp đặt DAEP với học sinh ghi danh vào học khu mà đã bị áp đặt vào
DAEP trong một trường charter mở rộng hay một học khu khác.
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Đưa Vào Chương Trình Giáo Dục Kỷ Luật Áp Đặt Thay Thế
(DAEP)
Một học sinh mới đăng ký thuộc chương trình áp đặt DAEP từ một học khu ở tiểu bang khác sẽ
được áp đặt như bất kỳ học sinh mới đăng ký nào nếu có vi phạm mà đó là lý do áp đặt vào
DAEP ở học khu thâu nhận.
Nếu học sinh bị áp đặt vào một DAEP bởi một học khu của tiểu bang khác trong một khoảng
thời gian vượt quá một năm, thì học khu này, theo luật của tiểu bang, sẽ giảm thời gian áp đặt để
tổng thời gian không vượt quá một năm. Tuy nhiên, sau khi xem xét, việc áp đặt có thể kéo dài
hơn một năm nếu học khu học nhận định rằng học sinh đó là mối đe dọa đối với sự an toàn của
các học sinh hoặc nhân viên khác hoặc việc xếp đặt thêm là có lợi ích cao nhất của học sinh
Tiến Trình Áp Đặt Khẩn Cấp
Khi áp đặt khẩn cấp là cần thiết vì hành vi của học sinh quá ngang ngược, gây rối hoặc lăng mạ
và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của lớp học hoặc trường học, học sinh sẽ được
thông báo bằng miệng về lý do bị áp đặt. Không quá ngày thứ mười sau ngày bị xếp đặt, học
sinh sẽ được đưa ra một cuộc họp thích hợp để chỉ định vào DAEP.
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Áp Đặt và/hoặc Trục Xuất do Một Số Tội
Phần này bao gồm hai loại tội phạm mà Bộ Luật Giáo Dục (Education Code) cung cấp các quy
trình và hậu quả cụ thể.
Tôi Phạm Tình Dục Đã Đăng Ký
Khi nhận được thông báo theo luật của tiểu bang rằng một học sinh hiện đang phải đăng ký là
người phạm tội tình dục, chính quyền phải đưa học sinh ra khỏi lớp học thông thường và quyết
định áp đặt thích hợp trừ khi tòa án ra lệnh áp đặt JJAEP.
Nếu học sinh đang dưới bất kỳ hình thức giám sát nào của tòa án, bao gồm quản chế, giám sát
của cộng đồng, hoặc tạm tha, việc áp đặt sẽ là DAEP hoặc JJAEP cho ít nhất một học kỳ.
Nếu học sinh không bị bất kỳ hình thức giám sát nào của tòa án, việc áp đặt có thể ở DAEP hoặc
JJAEP trong một học kỳ hoặc áp đặt có thể ở trong lớp học bình thường. Áp đặt này có thể
không ở trong lớp học bình thường nếu hội đồng quản trị hoặc người được chỉ định xác định
rằng sự hiện diện của học sinh:
1. Đe doạ sự an toàn của các học sinh hay giáo viên khác,
2. Sẽ gây bất lợi cho tiến trình học tập, hoặc
3. Không là lợi ích tốt nhất của học sinh học khu.
Ủy Ban Tái Xét
Vào cuối học kỳ đầu tiên của một học sinh bị áp đặt trong một môi trường giáo dục thay thế và
trước khi bắt đầu mỗi năm học mà học sinh vẫn còn bị áp đặt thay thế, học khu sẽ triệu tập một
ủy ban theo luật tiểu bang để xem xét sự áp đặt học sinh. Ủy ban sẽ đề nghị xem học sinh có thể
trở lại lớp học bình thường hay vẫn trong áp đặt. Không có phát hiện gì đặc biệt, hội đồng quản
trị hoặc người được chỉ định phải tuân theo đề xuất của ủy ban.
Việc tái xét áp đặt của một học sinh có khuyết tật và nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt phải do ủy
ban ARD thực hiện.
Học Sinh Mới Ghi Danh
Nếu một học sinh ghi danh vào học khu trong thời gian bị áp đặt bắt buộc như một người phạm
tội tình dục đã đăng ký, học khu có thể tính bất cứ thời gian nào học sinh bị áp đặt đã thi hành
hoặc có thể yêu cầu một học kỳ bổ sung trong áp đặt thay thế mà không cần tiến hành xét lại sự
áp đặt.
Khiếu Nại
Một học sinh hoặc phụ huynh của học sinh có thể kháng cáo việc áp đặt bằng cách yêu cầu một
cuộc họp giữa hội đồng quản trị hoặc người được chỉ định, học sinh và phụ huynh của học sinh.
Hội nghị được giới hạn trong các câu hỏi thực tế về việc liệu học sinh phải đăng ký là người
phạm tội tình dục. Bất kỳ quyết định nào của hội đồng quản trị hoặc người được chỉ định theo
mục này là quyết định cuối cùng và không thể kháng cáo.
Một Số Tội Hình Sự
Cho dù việc áp đặt hoặc trục xuất được yêu cầu hay cho phép bởi một trong những lý do trong
phần áp đặt DAEP hay Trục xuất, theo Luật Giáo dục 37.0081, một học sinh có thể bị trục xuất và
áp đặt vào DAEP hoặc JJAEP nếu hội đồng quản trị hoặc phối trí viên kỷ luật đưa ra những phát
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hiện nhất định và các tình huống có liên quan đến trộm cướp hoặc trọng tội theo Title 5 (xem chú
giải của Bộ luật Hình Sự Texas (Texas Penal Code)
Học sinh đó phải:
•
•
•
•
•

Đã bị truy tố đang tạm hoãn vì hành vi được định nghĩa là tội phạm cướp gia trọng hoặc
tội hình sự theo Điều 5;
Đã được một tòa án hoặc bồi thẩm đoàn phát hiện có hành vi phạm tội được định
nghĩa là cướp gia trọng hoặc tội hình sự theo Điều 5;
Đã bị buộc tội tham gia vào hành vi được định nghĩa là cướp gia trọng hoặc tội hình sự
theo Điều 5;
Đã được chuyển đến tòa án vị thành niên vì bị cáo buộc có hành vi phạm tội được
định nghĩa là cướp gia trọng hoặc tội hình sự theo Điều 5; hoặc là
Đã nhận được án treo hay chờ xét xử hoặc đã bị bắt giữ, bị truy tố, hoặc bị kết án về tội
cướp gia trọng hơn hoặc tội phạm theo Điều 5.

Học khu có thể trục xuất học sinh và ban hành lệnh áp đặt theo những trường hợp này bất kể vì:
1.
2.
3.
4.

Ngày xảy ra hành vi phạm tội của học sinh,
Vị trí xảy ra hành vi phạm tội,
Hành vi xảy ra khi học sinh đã được ghi danh vào học khu, hoặc
Cho dù học sinh đã hoàn tất mọi yêu cầu xử lý mà tòa án đã ra lệnh liên quan đến hành vi
phạm tội.

Nghe Điều Trần và Yêu Cầu Tìm Lý Do
Học sinh đầu tiên phải nghe một buổi điều trần trước hội đồng quản trị hoặc người được chỉ
định, người mà phải quyết định thêm vào các tình huống nêu trên để cho phép trục xuất, vì sự
hiện diện của học sinh trong lớp học thông thường:
1. Đe doạ cho sự an toàn của các học sinh khác hay giáo viên,
2. Sẽ gây bất lợi cho quá trình học tập, hoặc
3. Không phải là lợi ích tốt nhất cho học sinh của học khu.
Mọi quyết định nào của hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền của hội đồng theo mục này
là quyết định cuối cùng và không thể kháng cáo.
Thời Gian Bị Áp Đặt
Thời gian học sinh bị áp đặt tới khi nào tùy thuộc:
1. Học sinh tốt nghiệp trung học,
2. Các cáo buộc được hủy bỏ hoặc giảm xuống thành khinh tội, hoặc
3. Học sinh hoàn thành thời hạn của chương trình áp đặt hoặc được chỉ định vào một chương
trình khác.
Học Sinh Mới Đăng Ký
Một học sinh ghi danh vào học khu trước khi hoàn thành một áp đặt theo mục này từ một học khu khác phải
hoàn thành hết thời hạn của lệnh áp đặt.
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Khi quyết định có nên trục xuất, bất kể hành động đó là bắt buộc hay tùy ý, điều
phối viên hành vi của trường phải xem xét:
1. Trường hợp tự vệ (xem chú giải),
2. Cố ý hoặc vô ý thời điểm học sinh có hành vi vi phạm,
3. Quá trình kỷ luật của học sinh, hoặc
4. Một khuyết tật làm suy yếu đáng kể khả năng của học sinh để đánh giá sự
sai trái trong hành vi của mình.
Trục Xuất Tùy Ý: Hành Vi Sai Trái Có Thể Dẫn Tới Trục Xuất
Một số trong các hành vi sai trái sau đây có thể dẫn đến việc bắt buộc áp đặt vào DAEP, cho dù
học sinh đó có bị trục xuất hay không. (Xem áp đặt DAEP)
Bất Cứ Ở Đâu
Học sinh có thể bị trục xuất vì:
•
•
•
•
•
•

•
•

Tham gia vào việc bắt nạt nhằm khiến học sinh khác tự tử hay cố tự tử.
Kích động bạo lực chống lại học sinh khác thông qua việc bắt nạt nhóm.
Tiết lộ hoặc đe dọa tiết lộ tài liệu hình ảnh thân mật của trẻ vị thành niên hoặc học sinh
từ 18 tuổi trở lên mà không có sự đồng ý của học sinh đó.
Vi phạm có chứa các yếu tố tấn công theo Penal Code 22.01 (a) (1) để trả đũa đối với
nhân viên trường học hoặc tình nguyện viên.
Hành vi phạm tội có thể bị trừng phạt như trọng tội.
Hành vi phạm tội có chứa một trong các yếu tố phạm tội dưới đây đối với một học sinh
khác:
o Tấn công nghiêm trọng.
o Tấn công tình dục.
o Tấn công tình dục nghiêm trọng.
o Giết người.
o Giết người trường hợp gia trọng.
o Có ý muốn phạm tội giết người hoặc giết người trường hợp gia trọng.
o Trộm cướp gia trọng.
Phá sự an toàn máy vi tính. (xem chú giải)
Tham gia vào việc báo động sai hoặc báo cáo giả (bao gồm đe dọa bom) hoặc đe
dọa khủng bố liên quan tới trường học.

Tại Trường, Trong Vòng 300 feet, hay Tại Sự Kiện của Trường
Một học sinh có thể bị đuổi học vì phạm một trong những hành vi sau đây trong trường hoặc
trong phạm vi 300 feet từ trường, được tính từ bất kỳ điểm nào trên đường ranh giới của
trường, hoặc trong khi tham gia hoạt động liên quan đến trường hoặc do trường bảo trợ trong
hoặc ngoài khuôn viên trường:
•

Bán, cho, hay phân phối cho người khác, hoặc sở hữu, sử dụng, hoặc bị ảnh hưởng bởi
cần sa, chất bị kiểm soát, hoặc một loại thuốc nguy hiểm, nếu hành vi đó không thể
trừng phạt như trọng tội. Một học sinh có toa thuốc hợp lệ cho cần sa có THC thấp
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•
•
•
•

cho phép bởi Chương 487 của Luật Y Tế và An Toàn (Health and Safety Code) không vi
phạm điều luật này. (xem chú giảỉ) “under the influence.”)
Bán, cho, hoặc phân phối cho người khác, hoặc sở hữu, sử dụng, hoặc chịu ảnh hưởng
của rượu; hoặc có hành vi nghiêm trọng hoặc phạm tội trong khi chịu ảnh hưởng của
rượu, nếu hành vi đó không bị phạt như trọng tội.
Tham gia vào hành vi có chứa các yếu tố vi phạm liên quan đến lạm dụng hóa chất gây
kích động.
Tham gia vào hành vi có các yếu tố tấn công theo Mục 22.01 (a) (1) đối với nhân
viên trường hoặc tình nguyện viên.
Tham gia vào hành vi gây tử vong. (xem chú giải.)

Trong Vòng 300 Feet Từ Trường
Học sinh có thể bị trục xuất vì tham gia vào các hành vi sau đây trong khoảng 300 feet của từ
trường, được tính từ bất kỳ điểm nào trên đường ranh giới của khuôn viên trường:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tấn công gia trọng, tấn công tình dục, hoặc tấn công tình dục gia trọng.
Gây hỏa hoạn. (xem chú giải.)
Giết người, giết người tình trạng gia trọng, muốn giết người hoặc giết người gia trọng.
Tồi tệ với trẻ em, bắt cóc trường hợp gia trọng, ngộ sát, làm chết người vì cẩu thả,
hoặc trộm cướp tình trạng gia trọng.
Liên tục lạm dụng tình dục trẻ em hoặc trẻ nít.
Tội hình sự liên quan tới ma túy hoặc rượu.
Mang theo trong người của học sinh một khẩu súng ngắn, một con dao bị hạn chế vị
trí, hoặc một cây gậy lớn, theo các điều khoản được định nghĩa theo luật của tiểu
bang. (xem chú giải.)
Sở hữu, sản xuất, vận chuyển, sửa chữa hoặc bán một vũ khí bị cấm theo luật của
tiểu bang. (xem chú giải.)
Sở hữu súng, theo định nghĩa của luật liên bang. (xem chú giải.)

Tài Sản của Học Khu Khác
Một học sinh có thể bị trục xuất vì vi phạm bất cứ hành vi nào mà vi phạm đó theo luật nhà nước
bắt buộc phải trục xuất như vi phạm được thực hiện trên tài sản của một học khu khác ở Texas
hoặc trong khi học sinh đó tham dự một hoạt động do trường bảo trợ hoặc liên quan tới trường
thuộc một học khu khác ở Texas.
Trong Khi DAEP
Một học sinh có thể bị trục xuất vì có hành vi sai trái nghiêm trọng có hồ sơ vi phạm Bộ Quy
Tắc của học khu, bất chấp can thiệp bằng hành vi có ghi nhận đó xảy ra trong khi bị áp đặt
DAEP. Đối với mục đích trục xuất tùy chọn từ DAEP, hành vi sai trái nghiêm trọng có nghĩa là:
1.
2.
3.
4.

Hành vi bạo lực cố ý gây đe dọa trực tiếp đến sức khoẻ hoặc sự an toàn của người khác;
Tống tiền, có nghĩa là kiếm tiền hoặc tài sản người khác bằng vũ lực hoặc đe dọa;
Hành vi cấu thành sự ép buộc, như được định nghĩa trong Mục 1.07, Penal Code; hoặc
Hành vi cấu thành tội phạm do:
a. Khiêu dâm nơi công cộng theo Mục 21.07, Penal Code;
b. Phô bày không đứng đắn theo Mục 21.08, Penal Code;
c. Phạm tội ác theo Mục 28.03, Penal Code;
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d. Hành xác cá nhân theo Mục 37.152; or
e. Sách nhiễu theo Mục 42.07(a)(1), Penal Code, đối với nhân viên học khu
hoặc học sinh.
Trục Xuất Bắt Buộc: Những Sai Phạm Bị Trục Xuất Bắt Buộc
Học sinh phải bị đuổi học theo luật liên bang hoặc tiểu bang nếu vi phạm bất kỳ hành vi nào
sau đây xảy ra trong trường hoặc trong khi tham gia hoạt động liên quan đến trường hoặc được
trường bảo trợ trong hoặc ngoài nhà trường:
Theo Luật Liên Bang
Mang một khẩu súng đến trường hoặc sở hữu súng ở trường, bao gồm dưới bất kỳ hình thức nào
dưới sự kiểm soát và giám sát của học khu cho mục đích hoạt động của trường theo luật định
của liên bang. (xem chú giải.)
Lưu ý: Việc trục xuất bắt buộc theo Đạo Luật Không Súng Trong Trường Học không áp dụng
cho một khẩu súng được lưu trữ hợp pháp bên trong một chiếc xe đang khóa hoặc vũ khí được
sử dụng trong các hoạt động được học khu chấp thuận và ủy quyền và học khu đã có các biện
pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Theo Luật Hình Sự của Texas
•

•
•

Học sinh mang theo hoặc mang trong người những thứ dưới đây, theo xác định của
Texas Penal Code:
o Súng tay, xác định theo luật của bang là được thiết kế, chế tạo, hoặc thích ứng để
có thể xử dụng một tay. (Xem chú giải.) Lưu ý: Học sinh không bị đuổi học khi
việc sử dụng xảy ra tại một phạm vi đã được chấp thuận không nằm trong khuôn
viên của trường, trong khi tham gia hoặc chuẩn bị cho việc được trường bảo trợ,
bắn thi thể thao hoặc hoạt động bắn với mục đích giáo dục thể thao được tài trợ
hoặc hỗ trợ bởi Bộ Công Viên và Đời Sống Hoang Dã, hoặc một tổ chức thể thao
bắn súng làm việc với Bộ. [Xem chính sách FNCG (LEGAL).]
o Một con dao hạn chế vị trí, như được định nghĩa bởi luật của tiểu bang. (Xem chú
giải.)
o Gậy lớn, như được định nghĩa trong luật của tiểu bang. (Xem chú giải.)
Sở hữu, sản xuất, vận chuyển, sửa chữa, hoặc bán một vũ khí bị cấm, như được định
nghĩa trong luật của tiểu bang. (Xem chú giải.)
Hành xử theo cách có các yếu tố của phạm tội sau đây theo Texas Penal Code:
o Tấn công gia trọng, tấn công tình dục, hoặc hành hung tình dục gia trọng.
o Gây hỏa hoạn. (Xem chú giải.)
o Giết người, giết người gia trọng, hoặc cố ý giết người hoặc giết người gia trọng.
o Tồi tệ với trẻ em.
o Bắt cóc trường hợp gia trọng.
o Cướp trường hợp gia trọng.
o Giết người mà không có ý định trước.
o Giết người vô cớ.
o Lạm dụng tình dục liên tục trẻ em hoặc trẻ nít.
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•

o Hành vi bị trừng phạt như tội trọng liên quan đến việc bán, cho, hoặc giao cho
người khác, hoặc sở hữu, sử dụng, hoặc bị ảnh hưởng bởi cần sa, chất bị kiểm
soát, một loại thuốc nguy hiểm, hoặc rượu; hoặc có vi phạm nghiêm trọng hoặc
phạm tội trong khi chịu ảnh hưởng của rượu.
Có hành động trả đũa đối với nhân viên trường học hoặc tình nguyện viên kết hợp với
một trong những tội bị trục xuất bắt buộc ở trên.

Dưới Mười Tuổi
Khi một học sinh dưới mười tuổi vi phạm vào hành vi mà có thể bị trục xuất, học sinh đó sẽ
không bị trục xuất, nhưng sẽ bị áp đặt vào DAEP. Một học sinh dưới sáu tuổi sẽ không bị áp đặt
vào DAEP trừ khi học sinh đó vi phạm một tội thuộc về súng theo xác định của liên bang.
Tiến Trình
Nếu một học sinh được cho là đã vi phạm một tội có thể bị trục xuất, phối trí viên kỷ luật của
trường hoặc quản trị viên thích hợp khác sẽ lên lịch trình điều trần vào một thời gian hợp lý.
Phụ huynh của học sinh sẽ được mời bằng văn bản để dự buổi điều trần.
Cho đến khi có thể tổ chức được buổi điều trần, phối trí viên kỷ luật của trường hoặc quản trị
viên khác có thể đưa học sinh vào:
•
•
•
•

Một lớp học phù hợp khác.
Đình chỉ học nhưng ở trường.
Đình chỉ học nhưng ở ngoài trường.
DAEP.

Điều Trần
Một học sinh bị đuổi học sẽ được dự buổi điều trần với thủ tục thích hợp. Học sinh có quyền:
1. Đại diện bởi cha mẹ học sinh hoặc người lớn khác có thể hướng dẫn học sinh và không
phải là nhân viên của học khu,
2. Có cơ hội để minh chứng và trình bày bằng chứng và nhân chứng để bào chữa, và
3. Có cơ hội để đặt nghi vấn các nhân chứng được đưa đến bởi học khu tại buổi điều trần.
Sau khi thông báo cho học sinh và phụ huynh về buổi điều trần, học khu có thể xúc tiến tổ chức
buổi điều trần cho dù học sinh hay phụ huynh của học sinh có tham dự hay không.
Hội đồng quản trị uỷ thác cho viên chức thẩm quyền của phiên điều trần tiến hành buổi điều trần
và trục xuất học sinh.
Hội Đồng Cứu Xét Trục Xuất
Sau buổi điều trần đúng thủ tục hợp pháp, học sinh bị đuổi học có thể yêu cầu ủy ban xét lại các
quyết định đuổi học. Học sinh hay phụ huynh phải nộp một văn bản yêu cầu lên đốc học trong
vòng bảy ngày sau khi nhận được quyết định bằng văn bản. Đốc học phải cung cấp cho học
sinh hay phụ huynh thông báo bằng văn bản về ngày, thời gian và địa điểm của cuộc họp, tại đó
hội đồng sẽ xem xét lại quyết định.
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Hội đồng sẽ xem xét biên bản của buổi điều trần trong phiên họp kín, trừ khi phụ huynh yêu cầu
bằng văn bản yêu cầu tổ chức cuộc họp mở. Hội đồng cũng có thể nghe phát biểu từ học sinh hoặc
phụ huynh và từ người được hội đồng ủy quyền.
Hội đồng sẽ nghe phát biểu của các bên tại buổi xét lại để có quyết định dựa các bằng chứng
được phản ánh trong biên bản ghi và các phát biểu của các bên tại cuộc họp cứu xét lại. Hội đồng
sẽ đưa ra quyết định và thông báo bằng lời nói khi kết thúc buổi thuyết trình.
Biện pháp kỷ luật vẫn được thi hành trong khi chờ kết quả buổi điều trần.
Lệnh Trục Xuất
Trước khi ra lệnh trục xuất, hội đồng quản trị hoặc phối trí viên kỷ luật của trường phải xem xét:
1. Trường hợp tự vệ (xem chú giải),
2. Cố ý hoặc vô ý thời điểm học sinh có hành vi vi phạm,
3. Quá trình kỷ luật của học sinh, hoặc
4. Một khuyết tật làm suy yếu đáng kể khả năng của học sinh để đánh giá sự
sai trái trong hành vi của mình.
Nếu học sinh bị trục xuất, hội đồng quản trị hoặc người được chỉ định sẽ giao cho học sinh và
phụ huynh của học sinh một bản sao lệnh đuổi học.
Không quá ngày làm việc thứ hai sau buổi điều trần, người được uỷ nhiệm của hội đồng sẽ gửi
cho tòa án vị thành niên một bản sao của lệnh trục xuất và các thông tin theo Mục 52.04 của Bộ
Luật Gia đình (Family Code).
Nếu thời gian bị trục xuất không phù hợp với các hướng dẫn trong Quy Ttắc Ứng Xử của Học
Sinh, lệnh trục xuất phải có giải thích về sự không nhất quán.
Thời Gian Bị Trục Xuất
Thời gian đuổi học sẽ tương quan với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, tuổi và trình
độ của học sinh, tần suất hành vi sai trái, thái độ của học sinh và yêu cầu pháp lý.
Thời gian trục xuất của học sinh sẽ được xác định dựa trên từng trường hợp. Thời gian đuổi học
tối đa là một năm dương lịch, trừ trường hợp được quy định phía dưới.
Việc trục xuất không được vượt quá một năm, ngoại trừ sau khi xem xét, học khu quyết định
rằng:
1. Học sinh là mối đe dọa đối với sự an toàn của các học sinh khác hoặc nhân viên của học khu,
hoặc
2. Đuổi học kéo dài thêm là có lợi nhất của học sinh.
Luật tiểu bang và liên bang yêu cầu một học sinh mang vũ khí đến trường bị trục xuất khỏi lớp
học thông thường trong một khoảng thời gian ít nhất là một năm dương lịch, theo quy định của
luật liên bang. Tuy nhiên, đốc học có thể thay đổi thời gian đuổi học theo từng trường hợp.
Những học sinh phạm tội bị quyết định trục xuất vào cuối năm học có thể bị trục xuất vào năm
học tiếp theo để hoàn tất hết thời gian bị trục xuất.
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Thôi Học Trong Tiến Trình
Khi một học sinh vi phạm Bộ Quy Tắc của học khu theo đó bị yêu cầu hoặc cho phép đuổi học
khỏi học khu và học sinh thôi học ở học khu trước khi diễn ra cuộc điều trần, thì học khu có thể
tiến hành buổi điều trần sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho phụ huynh và học sinh.
Nếu học sinh đó ghi danh lại trong học khu trong cùng năm học hoặc năm học tiếp theo, thì học
khu có thể thi hành án lệnh trục xuất vào thời điểm đó, trừ đi bất kỳ thời gian nào bị đuổi học đã
thi hành khi theo học ở học khu khác.
Nếu nhân viên quản trị thích hợp hoặc hội đồng quản trị thất bại trong việc đưa ra lệnh trục xuất
sau khi học sinh bỏ học thì học khu tiếp theo mà học sinh ghi danh có thể tiếp tục để hoàn thành
lệnh trục xuất.
Vi Phạm Thêm
Nếu trong thời gian bị trục xuất, học sinh có thêm vi phạm, mà việc áp đặt vào DAEP đòi hỏi
và cho phép, có thể bị truy tố thêm, và phối trí viên kỷ luật hoặc hội đồng có thể ban hành biện
pháp kỷ luật bổ xung theo kết quả của việc tố tụng.
Hạn Chế Trong Khi Bị Trục Xuất
Học sinh bị đuổi học bị cấm không được đi vào trường hoặc tham dự các hoạt động liên quan
đến trường hoặc do trường bảo trợ trong thời gian bị trục xuất.
Học sinh không được tín chỉ của học khu cho những bài làm bị thiếu trong thời gian bị trục xuất
trừ khi học sinh đó ghi danh vào một JJAEP hoặc một chương trình khác được học khu chấp
thuận.
Học Sinh Mới Ghi Danh
Học khu sẽ tiếp tục trục xuất bất cứ học sinh mới nhập học nào mà đã bị trục xuất ở học khu
khác hoặc ở trường charter đăng ký mở cho tới khi thời gian trục xuất thực hiện xong.
Nếu một học sinh bị đuổi học tại một tiểu bang khác ghi danh vào học khu, học khu có thể tiếp
tục trục xuất theo các điều khoản của lệnh trục xuất, có thể áp đặt học sinh vào DAEP trong
khoảng thời gian quy định trong lệnh, hoặc có thể cho phép học sinh theo học các lớp học bình
thường nếu:
1. Học khu ngoài bang cung cấp cho học khu một bản sao của lệnh đuổi học, và
2. Hành vi phạm tội dẫn đến việc trục xuất cũng là một vi phạm có thể bị trục xuất ở học
khu mà học sinh đang ghi danh.
Nếu một học sinh bị một học khu của một tiểu bang khác trục xuất trong một khoảng thời gian
vượt quá một năm và học khu đó vẫn tiếp tục trục xuất hoặc áp đặt vào DAEP, học khu sẽ giảm
thời gian trục xuất hoặc áp đặt vào DAEP để toàn bộ thời gian không quá một năm, ngoại trừ
sau khi xem xét, xác định rằng:
1. Học sinh này là mối đe doạ cho sự an toàn của học sinh hay nhân viên học khu, hoặc
2. Kéo dài việc áp đặt là điều tốt nhất cho học sinh.
Quy Trình Trục Xuất Khẩn
Khi cần thiết phải trục xuất khẩn để bảo vệ người hoặc tài sản khỏi những thiệt hại sắp xảy ra,
học sinh sẽ được thông báo bằng lời nói về lý do hành động. Trong thời hạn mười ngày sau ngày
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trục xuất khẩn cấp, học sinh sẽ nhận được thủ tục thích hợp yêu cầu phải có đối với một học sinh
bị đuổi học.
Áp Đặt DAEP của Học Sinh Bị Trục Xuất
Học khu có thể cung cấp các dịch vụ giáo dục cho bất cứ học sinh bị đuổi học nào trong DAEP;
tuy nhiên, các dịch vụ giáo dục trong DAEP bắt buộc phải được cung cấp nếu học sinh dưới
mười tuổi.
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Abuse (lạm dụng) là xử dụng không đúng hoặc thái quá .
Aggravated robbery (Trộm cướp gia trọng) định nghĩa theo Texas Penal Code 29.03(a) là khi
phạm tôi trộm cướp:
1. Gây thương tích nghiêm trọng cho người khác;
2. Xử dụng hoặc cầm vũ khí giết người; hoặc
3. Gây thương tích cho người khác hoặc đe doạ hoặc đặt người khác vào sự sợ hãi về
thương tích sắp xảy ra hoặc tử vong, nếu người kia:
a. 65 tuổi hay hơn, hoặc
b. Là người tàn tật.
Armor-piercing ammunition (Đạn xuyên thấu) đinh nghĩa bởi Texas Penal Code 46.01 là đạn
được sử dụng trong súng tay và súng lục ổ quay và được thiết kế chủ yếu để xuyên qua kim loại
hoặc áo giáp che cơ thể.
Arson (gây hỏa hoạn) được định nghĩa theo Texas Penal Code 28.02 là:
1. Tội phạm liên quan đến việc gây ra cháy hoặc gây ra vụ nổ với mục đích hủy hoại
hoặc làm hỏng:
a. Bất kỳ thảm thực vật, hàng rào, hoặc cấu trúc trên đất trống; hoặc là
i. Bất kỳ tòa nhà, nơi cư trú, hoặc xe:
ii. Biết rằng nó nằm trong giới hạn của một thành phố hoặc thị trấn,
iii. Biết rằng nó phải chịu một khoản thế chấp hoặc lợi ích an ninh khác,
iv. Biết rằng nó nằm trên tài sản của người khác,
v. Biết rằng nó đã nằm trong tài sản và đó là tài sản của người khác, hoặc
vi. Khi người bắt đầu gây cháy không quan tâm về việc liệu sự cháy hoặc nổ
có gây nguy hiểm cho cuộc sống của một cá nhân hoặc sự an toàn của
tài sản của người khác.
1. Một tội ác liên quan đến việc gây hỏa hoạn một cách cẩu thả hoặc gây ra một vụ
nổ trong khi sản xuất hoặc cố gắng chế tạo chất bị kiểm soát và vụ cháy hoặc nổ
gây tổn hại cho bất kỳ tòa nhà, nơi cư trú, hoặc phương tiện; hoặc là
2. Một tội ác liên quan đến cố ý gây ra hoả hoạn hoặc gây ra vụ nổ và làm như vậy đã:
a. Làm thiệt hại nghiêm trọng hoặc phá hủy tòa nhà thuộc người khác, hoặc
b. Khiến một người khác bị thương tích hoặc tử vong.
Assault (Tấn công) được định nghĩa theo Texas Penal Code §22.01(a)(1) như cố ý, biết, hoặc
coi thường gây thương tích cho người khác; §22.01(a)(2) là cố ý hoặc cố ý đe doạ người khác
là bị thương cơ thể sẽ không tránh khỏi; và §22.01(a)(3) là cố ý hoặc có ý thức gây ra sự tiếp
xúc cơ thể với người khác mà có thể được xem là gây xúc phạm hoặc khiêu khích.
Breach of Computer Security (Vi Phạm Bảo Mật Máy Tính) bao gồm cố ý truy cập vào máy
tính, mạng máy tính hoặc hệ thống máy tính mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu theo quy
định tại Texas Penal Code 33.02, nếu hành vi liên quan đến việc truy cập máy tính, mạng máy
tính hoặc hệ thống máy tính của và/hoặc điều hành bởi học khu; và học sinh cố ý làm thay đổi,
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làm hư hỏng hoặc xóa tài sản hoặc thông tin của học khu; hoặc vi phạm xâm nhập vào bất kỳ
máy tính, mạng máy tính hoặc hệ thống máy tính nào khác.
Bullying (Bắt nạt) được định nghĩa trong Section 37.0832 của Bộ Luật Giáo Dục là một hành
động nghiêm trọng riêng lẻ hoặc một kiểu hành động của một hoặc nhiều học sinh hướng vào
một học sinh khác mà khai thác sự yếu kém về sức mạnh và bao gồm việc biểu đạt bằng văn bản
hoặc bằng lời nói, biểu hiện qua các phương tiện điện tử hoặc hành vi thể chất đó:
1. Có ảnh hưởng hoặc sẽ có ảnh hưởng đến việc làm hại thân thể học sinh, làm hư hỏng tài
sản của học sinh, hoặc làm một học sinh có lý do để sợ hãi cho bản thân hay thiệt hại về
tài sản của mình;
2. Là đủ trầm trọng, dai dẳng, hoặc phổ biến đủ để hành động đó tạo ra một môi trường
giáo dục hăm dọa, đe dọa, hoặc lạm dụng cho một học sinh;
3. Gây ra sự phá hoại vật chất và xáo trộn đáng kể cho quá trình học tập hoặc việc hoạt
động có tổ chức của lớp học hay trường học; hoặc là
4. Xâm phạm các quyền của nạn nhân ở trường.
Bắt nạt gồm đe doạ trực tuyến. (Xem dưới đây) Luật này của bang về chống bắt nạt áp dụng cho:
1. Bắt nạt xảy ra hoặc được đưa vào trong nhà trường hoặc địa điểm của trường,
hoặc hoạt động liên quan đến trường hoặc do trường tài trợ;
2. Bắt nạt mà xảy ra trên xe buýt công hoặc xe buýt tư nhân được trường sử dụng để vận
chuyển học sinh đến hoặc từ trường, hoặc hoạt động do trường bảo trợ hoặc liên quan
đến trường; và
3. Bắt nạt trên mạng xảy ra ngoài khuôn viên trường học hoặc bên ngoài hoạt động liên
quan đến trường học được trường tài trợ nếu người đe doạ trên mạng phá rối vào cơ hội
học tập của học sinh hoặc làm gián đoạn hoạt động có trật tự của một lớp học, trường học
hoặc những hoạt động được trường tài trợ hoặc liên quan đến trường.
Chemical dispensing device (Thiết bị phân phối hóa chất) được định nghĩa bởi Texas Penal
Code 46.01 như là một thiết bị được thiết kế, chế tạo, hoặc điều chỉnh cho mục đích đưa ra một
chất có khả năng gây ra một hiệu ứng bất lợi tâm lý hay sinh lý đối với con người. Một hộp
đựng hóa chất nhỏ được bán trên thị trường để tự vệ cá nhân không nằm trong danh mục này.
Club (Gậy lớn) được định nghĩa bởi Texas Penal Code 46.01 như là một dụng cụ được
thiết kế đặc biệt, được chế tạo, hoặc thích nghi với mục đích gây thương tích nghiêm trọng
hoặc tử vong. Một blackjack, nightstick, mace, và tomahawk đều thuộc cùng một loại.
Criminal street gang (Băng đảng tội phạm đường phố) là ba người hoặc nhiều người có dấu
hiệu hoặc biểu tượng chung, hoặc sự lãnh đạo có thể xác định là liên tục hoặc thường xuyên
liên kết trong tội ác hình sự..
Cyberbullying (Bắt nạt trên mạng) được định nghĩa bởi Mục 37.0832 của Bộ Luật Giáo dục
là bắt nạt bằng cách sử dụng thiết bị truyền thông điện tử, bao gồm việc sử dụng điện thoại di
động hoặc loại khác, máy tính, máy ảnh, thư điện tử, nhắn tin nhanh, văn bản nhắn tin, ứng
dụng truyền thông xã hội, trang mạng toàn cầu, hoặc bất kỳ công cụ truyền thông nào khác xử
dụng mạng toàn cầu.
Dating violence (Bạo lực trong hẹn hò) xảy ra khi một người trong mối quan hệ hẹn hò trong
hiện tại hoặc trong quá khứ sử dụng lạm dụng sức mạnh thể chất, tình dục, ngôn từ hoặc cảm
xúc để gây tổn hại, đe dọa, gây sợ hãi, hoặc điều khiển người khác trong mối quan hệ. Hẹn hò
bạo lực cũng xảy ra khi một người có hành vi chống lại một người trong quan hệ hôn nhân hoặc
hẹn hò với cá nhân đang hoặc đã từng trong quan hệ hôn nhân hoặc hẹn hò với người phạm tội,
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như được định nghĩa ở Phần 71.0021 của Luật Gia Đình (Family Code).
Deadly conduct Hành vi gây tử vong khi một người có hành động bừa bãi gây ra nguy hiểm
khó tránh khỏi gây thương tích, thí dụ như cố ý bắn súng về hướng một người, nơi cư trú, tòa
nhà, hoặc xe.
Deferred adjudication (Trì hoãn tuyên án) là tìm biện pháp thay thế để buộc tội trước tòa có
thể dành cho thiếu niên vì lỡ vi phạm hoặc một vi phạm cho thấy cần có sự giám sát.
Deferred prosecution (Trì hoãn truy tố) được dành cho một thiếu niên như là một cách thay
thế để buộc tội vì lỡ vi phạm hoặc một vi phạm cho thấy cần có sự giám sát.
Delinquent conduct (Hành vi phạm pháp) là hành động vi phạm pháp luật của tiểu bang
hoặc liên bang và có thể bị phạt tù hoặc giam giữ trong nhà tù. Nó bao gồm các hành vi vi
phạm một số lệnh của tòa án vị thành niên, bao gồm các lệnh quản chế, nhưng không bao
gồm vi phạm luật giao thông.
Discretionary (Tùy ý) có nghĩa là một điều gì đó được một người ra quyết định địa phương chọn.
E- Cigarette (Thuốc lá điện tử) có nghĩa là thuốc lá điện tử hoặc bất kỳ thiết bị nào mô phỏng
hút thuốc bằng cách sử dụng một bộ phận làm nóng cơ học, pin hoặc mạch điện tử để phân phát
nicotine hoặc các chất khác cho cá nhân hút từ thiết bị. Thuật ngữ bao gồm bất kỳ thiết bị nào
được sản xuất, phân phối hoặc bán dưới dạng thuốc điếu điện tử, xì gà điện tử hoặc ống vố điện
tử hoặc dưới tên sản phẩm khác hoặc mô tả như là một thành phần, bộ phận hoặc phụ kiện cho
thiết bị, bất kể thành phần, bộ phận, phụ kiện được bán riêng biệt với thiết bị.
Explosive weapon (Vũ khí nổ) được định nghĩa bởi Texas Penal Code 46.01 như bất kỳ bom,
lựu đạn, tên lửa hay mìn và tác động cơ khí của nó được thiết kế, chế tạo hoặc thích nghi với
mục đích gây thương tích nghiêm trọng, tử vong, hoặc thiệt hại đáng kể về tài sản, hoặc vì mục
đích chính là việc gây tiếng vang lớn tạo nên báo động và kinh hoàng nơi công chúng.
False alarm or report (Báo động hoặc báo cáo giả) xảy ra khi một người cố ý tạo ra truyền
đạt hoặc tạo tin đồn thất thiệt về vụ đánh bom, hỏa hoạn, tấn công hoặc tình huống khẩn cấp
trong hiện tại, quá khứ hoặc tương lai mà người đó biết là sai hoặc không có căn cứ và thường
là:
1. Khiến cho cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thiện nguyện phải tổ chức giải quyết các
trường hợp khẩn cấp;
2. Khiến một người lo sợ sắp bị thương tích cơ thể; hoặc là
3. Ngăn chặn hoặc làm gián đoạn công việc ở một tòa nhà, phòng hoặc nơi lắp ráp
Firearm (Vũ Khí Gây Nổ) được định nghĩa bởi luật liên bang (18 U.S.C. §921(a):
1. Bất kỳ loại vũ khí nào (kể cả súng) sẽ được thiết kế, hoặc có thể dễ dàng được
chuyển đổi để bắn đạn bằng chất nổ;
2. Có bề ngoài hoặc mang hình dạng của bất kỳ loại vũ khí đó;
3. Bất kỳ ống giảm thanh hoặc vũ khí gây nổ; hoặc là
4. Bất kỳ thiết bị tàn phá nào, chẳng hạn như bất kỳ quả bom gây nổ, gây cháy hoặc khí
độc, hoặc lựu đạn
Những thứ đó không bao gồm vũ khí đồ cổ.
Firearm silencer (Thiết bị ngăn tiếng động) được định nghĩa bởi Texas Penal Code 46.01
như bất kỳ thiết bị nào được thiết kế, chế tạo, hoặc thích nghi để làm tiếng nổ của súng
không lan truyền.
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Graffiti (Vẽ bậy) là đánh dấu bằng sơn, bút viết hoặc bút màu, hoặc một thiết bị làm dấu hoặc
khắc trên tài sản mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Các vết tích có thể bao gồm các bản
khắc, khẩu hiệu, bản vẽ, hoặc tranh vẽ.
Handgun (Súng tay) được định nghĩa bởi Texas Penal Code 46.01 là bất kỳ súng nào được
thiết kế, chế tạo, hoặc làm thích nghi để bắn bằng một tay.
Harassment (Quấy rối, Sách nhiễu ) là:
1. Các hành vi đáp ứng được định nghĩa trong các chính sách của học khu DIA
(LOCAL) và FFH (LOCAL); hoặc là
2. Các hành vi đe dọa gây ra tổn hại hoặc thương tật cho người khác, bao gồm cả học
sinh, nhân viên, thành viên hội đồng quản trị hoặc tình nguyện viên của học khu; là đe
dọa tình dục; gây thiệt hại vật chất cho tài sản của học sinh khác; làm một học sinh
khác bị giam giữ hoặc kiềm chế; hoặc gây hại và gây tổn hại nghiêm trọng đến sức
khoẻ thể chất và tinh thần của một học sinh khác, như được định nghĩa trong Mục
37.001 (b) (2) của Bộ Luật Giáo Dục (Education Code).
Hazing (Hành hạ) được định nghĩa bởi Mục 37.151 của Education Code như một hành động cố
ý, có nhận thức, hoặc liều lĩnh, trong hoặc ngoài trường, bởi một mình hoặc hành động với
người khác, gây nguy hiểm cho sức khoẻ tinh thần hoặc thể chất của một học sinh với mục đích
cam kết với, kết nạp, gia nhập, giữ vai trò, hoặc duy trì tư cách thành viên của một tổ chức.
Hit list (Danh sách để hành hung) được định nghĩa bởi Mục 37.001(b)(3) của Education Code
là một danh sách những người sẽ bị hãm hại, bằng cách sử dụng súng, dao, hoặc bất kỳ vật gì
khác gây tổn hại đến cơ thể.
Improvised explosive device (Thiết bị nổ cải tiến) được định nghĩa bởi Texas Penal Code
46.01 như là bom hoàn thành và hoạt động để gây thương tích nghiêm trọng, tử vong, hoặc thiệt
hại đáng kể về tài sản, được chế tạo cải tiến để sử dụng trong các thành phần phi quân sự.
Indecent exposure (Phô bày thô tục) định nghĩa bởi Texas Penal Code 21/8 như một hành vi
một người để lộ hậu môn hoặc bộ phận sinh dục của mình với ý định khơi dậy ham muốn tình
dục của bất kỳ người nào và táo bạo không cần biết người khác sẽ bị xúc phạm hoặc ghê sợ bởi
hành động này.
Intimate visual material (Vật liệu hình ảnh riêng tư) được định nghĩa bởi Texas Civil
Practices and Remedies Code 98B.001 và Texas Code 21.16 là tài liệu mô tả bộ phận kín của
một người hoặc người đó có hành vi tình dục. "Tài liệu hình ảnh" có nghĩa là bất kỳ phim
chiếu, ảnh, băng ghi hình, phim âm bản hoặc hình chiếu của bất kỳ hình ảnh tái tạo nào khác
cho phép hình ảnh được hiển thị trên máy tính hoặc màn hình video khác và bất kỳ hình ảnh
nào được truyền đến máy tính hoặc màn hình video khác.
Location-restricted knife (Con dao bị hạn chế vị trí) được định nghĩa bởi Texas Penal Code
46.01 là một con dao có lưỡi dao dài hơn năm inches rưỡi.
Knuckles (Nắm đấm sắt) theo quy định của Texas Penal Code 46.01 là bất kỳ dụng cụ bao gồm
các ngón tay hoặc bao sắt làm bằng chất cứng và được thiết kế để thích nghi gây thương tích
nghiêm trọng hoặc giết chết người khác bằng cách đánh người đó với bàn tay có nắm đấm sắt.
Look-alike weapon (Vật giống vũ khí) là một vật trông giống vũ khí nhưng không nhằm mục
đích gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể.
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Machine gun (Súng máy) theo định nghĩa của Texas Penal Code 46.01 là bất kỳ loại vũ khí nào
có khả năng bắn được hơn hai phát tự động, không cần nạp lại bằng tay, bằng một lần nảy cò.
Mandatory (Bắt buộc) nghĩa là điều bị ràng buộc hoặc phải làm vì lệnh của thẩm quyền.
Paraphernalia Đồ dùng có thể được sử dụng để hít, đưa vào bộ phận tiêu hóa, tiêm chích hoặc
đưa ra một chất bị kiểm soát vào cơ thể con người.
Possession (Sở hữu) nghĩa là có một vật dụng hoặc tài sản cá nhân, bao gồm, nhưng không giới
hạn, quần áo, ví, hoặc ba lô; chiếc xe tư nhân được sử dụng để di chuyển đến hoặc đi khỏi trường
và các hoạt động liên quan đến trường học, bao gồm, nhưng không giới hạn, ô tô, xe tải, xe máy
hoặc xe đạp; thiết bị viễn thông hoặc điện tử; hoặc bất cứ tài sản nào của trường mà học sinh
đang sử dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, tủ khóa hoặc bàn học.
Prohibited weapon (Vũ khí bị cấm) theo Bộ luật Hình sự Texas 46.05 (a) có nghĩa là:
1. Các thứ sau đây trừ khi được đăng ký với Cục Rượu, Thuốc Lá, Vũ Khí, và Chất
Nổ Mỹ Hoa Kỳ và không phải tuân theo yêu cầu đăng ký hoặc đã được xếp vào cổ
vật hoặc di tích theo U.S. Department of Justice:
a. Vũ khí nổ;
b. Súng máy;
c. Súng ngắn nòng;
2. Bàn tay sắt;
3. Đạn xuyên giáp;
4. Dụng cụ phát tán hóa chất;
5. Súng tự chế;
6. Dụng cụ phá bánh xe;
7. Dụng cụ phát nổ cải tiến; hoặc
8. Bộ phận hãm thanh, trừ khi được xếp vào cổ vật hoặc di tích theo U.S. Department of
Justice hoặc một người khác sở hữu, sản xuất, vận chuyển, sửa chữa hoặc bán bộ phận
hãm thanh theo quy định của pháp luật liên bang.
Public Lewdness (Dâm Dục Nơi Công Cộng) định nghĩa bởi Texas Penal Code 21.07 là hành
vi phạm tội khi một người có nhận thức có hành vi giao cấu, làm tình các cách, hoặc quan hệ
tình dục ở nơi công cộng hoặc, nếu không ở nơi công cộng, là hành động bừa bãi để người khác
hiện diện cảm thấy bị xúc phạm hoặc ghê sợ.
Public school fraternity, sorority, secret society, or gang (Hội, nhóm nam nữ bí mật, băng
đảng) nghĩa là một tổ chức bao gồm các học sinh muốn duy trì bằng cách bổ sung các thành viên
từ những học sinh theo học dựa trên quyết định của thành viên hội chứ không phải tự chọn của
một học sinh đủ tiêu chuẩn. Các tổ chức giáo dục được liệt kê trong Phần 37.121 (d) của Bộ
Luật Giáo Dục không thuộc định nghĩa này.
Reasonable belief (Niềm tin hợp lý) là quyết định của đốc học hoặc người được chỉ định bằng
cách xử dụng tất cả các thông tin có sẵn, bao gồm thông tin được cung cấp theo Điều 15.27 của
Code of Criminal Procedure (Quy Trình Tội Phạm) .
Self-defense (Tự vệ) là dùng sức lực chống lại người khác theo mức độ mà có thể tin tưởng rằng
sức lực này cần thiết ngay lập tức để tự bảo vệ mình.
Serious misbehavior Vi phạm nghiêm trọng có nghĩa là:
1. Cố ý dùng bạo lực gây ra mối đe dọa trực tiếp đến sức khoẻ hoặc sự an toàn của người khác;
2. Tống tiền, có nghĩa là việc kiếm được tiền hoặc tài sản khác bằng vũ lực hoặc đe dọa;
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3. Hành vi có yếu tố ép buộc, như được định nghĩa trong Mục 1.07, Texas Penal Code; hoặc
4. Hành vi cấu thành tội phạm theo:
• Dâm dục nơi công cộng theo Mục 21.07, Texas Penal Code;
• Phô bày thô tục theo Mục 21.08; Texas Penal Code;
• Hành vi tội phạm theo Mục 28.03, Texas Penal Code;
• Hành xác theo Mục 37.152, Education Code; hoặc
• Quấy rối theo Mục 42.07(a)(1), Texas Penal Code, học sinh hay nhân viên học khu.
Serious or persistent misbehavior (Hành vi sai trái trầm trọng hoặc dai dẳng) bao gồm, nhưng
không giới hạn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hành vi là cơ sở cho việc được phép áp đặt tùy ý hoặc bắt buộc vào DAEP.
Hành vi được học khu xác định là cơ sở cho việc áp đặt tùy ý DAEP.
Các hoạt động hoặc biểu tình phá hoại gây xáo trộn hoặc can thiệp vào các hoạt động
của trường.
Từ chối cố gắng hoàn thành công việc nhà trường theo chỉ định.
Cứng đầu không tuân lệnh.
Ngôn ngữ tục tĩu, thô tục, hoặc cử chỉ khiêu dâm.
Rời khỏi trường học mà không được phép.
Giả mạo hồ sơ, giấy phép ra vào, hay các giấy tờ liên quan đến trường học.
Từ chối chấp nhận biện pháp kỷ luật do giáo viên hoặc hiệu trưởng giao.

Short-barrel firearm (Súng ngắn nòng) được định nghĩa bởi Texas Penal Code 46.01 là một khẩu
súng với chiều nòng dưới 16 inch hoặc súng đạn chùm có chiều dài dưới 18 inch hoặc bất kỳ loại
vũ khí nào là súng trường hoặc súng bắn đạn chùm được thay đổi, có chiều dài tổng thể dưới 26
inch.
Terroristic threat (Đe dọa khủng bố) được định nghĩa bởi Texas Penal Code 22.07 là một mối
đe dọa về bạo lực với bất kỳ người hoặc tài sản nào với ý định:
1. Gây nên lý do khiến các cơ quan chánh phủ hoặc các tổ chức thiện nguyện tiến hành
đối phó với các trường hợp khẩn cấp;
2. Khiến mọi người hoảng sợ vì sắp xảy ra chuyện nghiêm trọng gây thương tích cơ thể;
3. Ngăn chặn hoặc làm gián đoạn việc chiếm đóng hoặc sử dụng một tòa nhà; phòng, nơi tụ
tập, hoặc nơi mà công chúng có quyền tiếp cận; nơi làm việc; máy bay, ôtô, hoặc các
hình thức vận chuyển khác; hoặc nơi công cộng khác;
4. Gây ra khó khăn hoặc gián đoạn truyền thông công cộng; vận chuyển công cộng; cung
cấp nước, khí đốt, hoặc nguồn điện; hoặc dịch vụ công cộng khác;
5. Khiến công chúng hoặc đám đông công chúng lo sợ sẽ bị thương tích nặng; hoặc là
6. Ảnh hưởng đến hoạt động của chi nhánh hoặc cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang,
hoặc phân khu chính trị của tiểu bang (bao gồm cả học khu).
Tire deflation device (Thiết bị làm nổ lốp) được định nghĩa một phần bởi Mục 46.01 của
Texas Penal Code là một thiết bị, bao gồm một dải các mũi nhọn, cản trở hoặc ngừng một chiếc
xe bằng cách đục một hoặc nhiều lốp xe.
Title 5 felonies (Tội ác tựa đề 5) là những tội ác được liệt kê trong Title 5 Texas Penal Code,
thường liên quan đến gây thương tích cho một người và có thể bao gồm:
•
•

Cố sát, ngộ sát, hoặc sát nhân theo Mục 19.02, – .05, Texas Penal Code;
Bắt cóc theo Mục 20.03, Texas Penal Code;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buôn bán người theo Mục 20A.02, Texas Penal Code;
Buôn lậu và tiếp tục buôn lậu người theo Mục 20.05 – .06, Texas Penal Code;
Tấn công theo Mục 22.01, Texas Penal Code;
Tấn công trường hợp gia trọng theo Mục 22.02, Texas Penal Code;
Tấn công tình dục theo Mục 22.011, Texas Penal Code;
Tấn công tình dục gia trọng theo Mục 22.021, Texas Penal Code;
Kiềm chế bất hợp pháp theo Mục 20.02, Texas Penal Code;
Liên tục lạm dụng tình dục trẻ nhỏ hoặc trẻ nít theo Mục 21.02, Texas Penal Code;
Tình dục với thú theo Mục 21.09, Texas Penal Code;
Quan hệ sai trái giữa nhà giáo dục và học sinh theo Mục 21.12, Texas Penal Code;
Xem hình ảnh khiêu dâm theo Mục 21.17, Texas Penal Code;
Tồi tệ với trẻ em theo Mục 21.11, Texas Penal Code;
Ghi hình lén theo Mục 21.15, Texas Penal Code;
Tiết tộ hoặc quảng bá hình ảnh thân mật kín theo Mục 21.16, Texas Penal Code;
Cưỡng dâm theo Mục 21.18, Texas Penal Code;
Gây thương tích cho một đứa trẻ, người cao tuổi hoặc người tàn tật ở bất kỳ độ tuổi nào
theo Mục22.04, Texas Penal Code;
Bị bỏ rơi hoặc gây nguy hiểm cho trẻ em theo Mục22.041, Texas Penal Code;
Vi phạm gây chết người theo Mục22.05, Texas Penal Code;
Đe dọa khủng bố theo Mục22.07, Texas Penal Code;
Giúp người khác tự tử theo Mục22.08, Texas Penal Code; và
Giả mạo sản phẩm tiêu dùng theo Mục22.09, Texas Penal Code. [See FOC
(EXHIBIT).]

Under the influence (Dưới ảnh hưởng - Say) có nghĩa là thiếu sự vận dụng bình thường về tinh
thần hoặc thể chất. Sự suy giảm khả năng về thể chất hoặc tinh thần của một người có thể được
chứng minh bằng một hành vi bất thường hoặc thất thường, sự hiện diện của các triệu chứng thể
chất về sử dụng ma túy hoặc rượu, hoặc đưa vào cơ thể. Một học sinh "dưới ảnh hưởng" không
cần phải là ngộ độc hợp pháp để dẫn tới biện pháp kỷ luật.
Use (Sử dụng) có nghĩa là tự nguyện đưa vào cơ thể của mình, bằng bất kỳ phương tiện nào, một
chất bị cấm.
Zip gun (Súng cải biến) được định nghĩa bởi Texas Penal Code 46.01 là một thiết bị hoặc sự
kết hợp của các thiết bị, chứ không phải là súng nguyên thủy, nhưng thích nghi để phóng một
viên đạn qua một ống nhẵn hoặc nòng súng bằng cách sử dụng năng lượng được tạo ra bởi chất
nổ hoặc chất cháy.
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