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Khu Học Chánh Granite cam kết để cung cấp một nền giáo dục có phẩm chất cao cho học sinh trong một 
môi trường đón tiếp, an toàn, và hỗ trợ. Để đạt được mục đích này, Khu học chánh duy trì các chính 
sách cấm hành vi phá hoại môi trường học tập. Xin vui lòng xem bên dưới các chính sách của Khu Học 
Chánh áp dụng cho việc thông báo này và xin vào trang mạng 
http://www.graniteschools.org/legal/policies/ để biết tất cả các chính sách của Học Khu Chánh.  

Trường Học và Sự An Toàn  

Hành vi không an toàn và phá hoại các hoạt động của nhà trường hoặc học sinh vi phạm các chính sách 
của Khu Học Chánh. Trong số những thứ khác, chính sách của Khu Học Chánh cấm: đe dọa hoặc hành vi 
bạo lực; Sở hữu vũ khí thật hoạc trông giống thật, vật liệu nổ, độc hại hoặc dễ cháy; Hoạt động băng 
đảng; Hành vi phạm tội hoặc gây rối; Phá hủy hoặc phá hoại tài sản; Cố ý không vâng lời hoặc thách bỉ 
đối với thẩm quyền; Và sở hữu các loại ma túy bất hợp pháp, rượu, hoặc các chất bị cấm khác. 

Bắt Nạt, Đe Dọa Trực Tuyến, Trói Buộc, và Trả Thù 

Bắt nạt, đe doạ trực tuyến, trói buộc, và trả thù cũng có thể làm phá vỡ cảm giác tự tin của một học sinh 
trong một bầu không khí của một  học đường kính trọng.  Bất kỳ hành vi bắt nạt, đe doạ trực tuyến, trói 
buộc, và trả thù hoặc những hành vi liên quan là không thể chấp nhận. Các nhà quản lý, giáo viên, nhân 
viên tư vấn, nhân viên xã hội và nhà tâm lý học ở mọi trường được đào tạo để đáp ứng với các sự về bắt 
nạt, đe doạ trực tuyến, trói buộc, và trả thù. 

Nói chung, bắt nạt, đe doạ trực tuyến, và trói buộc có các yếu tố hoặc đặc điểm chung: 

 Mục đích gây ra phiền toái hoặc làm hại 

 Một mối quan hệ trong đó có một sự mất cân bằng về quyền lực hoặc về sinh lực 

 Hành động, lời nói và cử chỉ lặp đi lặp lại (hoặc trong một số trường hợp, một hành động kinh 
 khủng) của bạo lực, hăm dọa, làm nhục, hoặc cô lập và không giao tiếp trong xã hội 

Bắt nạt, đe doạ trực tuyến, trói buộc, và trả thù có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở, bạo lực thể xác và xâm hại, đột kích, xâm phạm bằng lời nói hoặc bằng văn bản, 
và/hoặc cô lập tâm lý, điều khiển, hoặc phỉ báng . Hành vi có thể liên quan đến mở cuộc tấn công trực 
tiếp  với nạn nhân, nhưng hành vi cũng có thể là gián tiếp hoặc nhẹ nhàng trong một cách tự nhiên (ví dụ 
như truyền bá tin đồn hoặc tuyển một học sinh khác để thực hiện hành vi). Bắt nạt, đe doạ trực tuyến, 
và đặc biệt là trói buộc tồn tại trong hoàn cảnh mà nạn nhân hoặc mục tiêu chấp nhận hoặc đồng ý với 



hành vi.  Bắt nạt, đe doạ trực tuyến, trói buộc, và trả thù cũng có thể là vi phạm quyền dân sự trong 
trường hợp nạn nhân được nhắm là mục tiêu dựa trên một hoặc nhiều mức độ được bảo vệ. 

Phân Biệt và Quấy Rối 

Khu Học Chánh Granite tuân thủ tất cả các luật và quy định về quyền công dân (xin xem bên dưới để biết 
mô tả vắn tắt về luật pháp và các quy định liên bang và thông tin liên lạc cho các quản trị viên của Khu 
Học Chánh được chỉ định để điều hành luật pháp). Như vậy, Khu Học Chánh cấm mọi sự phân biệt, quấy 
rối (bao gồm quấy rối tình dục) và trả thù bất cứ cá nhân nào dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, 
mang thai, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuyết tật, khuynh hướng tình 
dục, các chương trình giáo dục, các hoạt động, nhập học, đi vào các cơ sở, hoặc các cách điều trị khác. 
Hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối nhắm vào một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân thường có một 
hoặc nhiều hình thức sau: 

 Hành hung, hoặc hành hung bạo lực, hoặc đe doạ, hoặc giống như vậy 

 Giao tiếp không được cho phép, chuyện cười, hình ảnh, cử chỉ, hoặc màn hình hoặc tài liệu 
 xúc phạm 

 Cô lập, làm nhục nhã, hoặc hạ thấp một cá nhân hoặc cố ý loại trừ việc tham gia hoặc đi vào bất 
 kỳ cơ sở nào, lập trình, hoạt động, việc làm, hoặc các lợi ích khác 

 Sử dụng các biểu tượng, làm ồn, chống phân loại, hoặc tham gia vào việc chửi, lạm dụng bằng 
 lời nói hoặc xúc phạm 

 Vẽ bậy lên tường, bản vẽ, hoặc truyền thông biểu tượng khác với tıńh caćh đe dọa, làm giảm giá 
 trị sự miêu tả, hoặc hình biếm hoạ có tính cách phân loại 

Hành vi quấy rối tình dục có thể gây rối trầm trọng. Việc quấy rối tình dục thường liên quan đến các 
hành vi xúc phạm hoặc không được cho phép, các yêu cầu về hành vi tình dục, và hành vi bằng lời nói 
hoặc thể chất khác hoặc truyền thông có tính tình dục nhắm vào một cá nhân khác dựa trên giới tính, 
khuynh hướng tình dục của người đó, nhận dạng giới tính, hoặc sự phù hợp/không phù hợp thật hoặc 
cảm nhận giới tính hoặc phân loại tình dục tạo ra sự hăm dọa, thù nghịch hoặc xúc phạm trong một môi 
trường giáo dục.  

Báo Cáo và Sửa Chữa 

Các nguồn lực tốt nhất để xác định và giải quyết các sự cố về hành vi không an toàn, kỳ thị, quấy rối, bắt 
nạt, đe doạ trực tuyến, trói buộc và trả thù là học sinh và nhân viên.  Khu Học Chánh Granite mô tả một 
số cách để báo cáo: 

 Mỗi trường đăng thông tin liên lạc của hai hoặc nhiều quản trị viên hoặc nhân viên sẽ nhận 
 được báo cáo 

 Nhiều trường có "Hộp Bạn bè " hoặc các vị trí tương tự khác để làm báo cáo bằng văn bản 



 Đường Dây Nóng An Toàn của Khu Học Chánh có sẵn nếu học sinh nhận thức được bất cứ tình 
 huống nguy hiểm nào liên quan đến bắt nạt, vũ khí, hoặc hành vi không an toàn - Điện thoại: 
 (801) 481-7199, Văn bản: (801)664-2929 

 Học sinh có thể sử dụng ứng dụng SafeUT trên điện thoại của họ 

 Học sinh có thể làm một bản báo cáo bằng miệng hoặc bằng văn bản cho giáo viên hoặc nhân 
 viên khác 

Khu Học Chánh Granite sẽ khẩn cấp điều tra tất cả các báo cáo và thực hiện các biện pháp thích hợp để 
loại bỏ hành vi vi phạm, giải quyết các sự ảnh hưởng của nó, và ngăn ngừa nó tái phát. Ngoài việc khiếu 
nại với các quản trị viên trường học, bạn có thể khiếu nại với một viên chức đã được Chỉ Định của Khu 
Học Chánh (được xác định bên dưới).  Khu Học Chánh sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề và làm việc hợp 
tác với cha mẹ, người giám hộ, và những người bảo trợ ở mức tốt nhất nếu có thể, và nếu vấn đề không 
thể giải quyết được ở cấp trường học hay cấp quận, thì quı ́vi ̣phải nộp đơn khiếu nại cho Văn phòng 
Quyền công dân, Khu vực VIII, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, Toà nhà liên bang, Phòng 310, 1244 Speer Boulevard, 
Denver, Colorado 80204. (Office for Civil Rights, Region VIII, U.S. Department of Education, Federal 
Building, Suite 310, 1244 Speer Boulevard, Denver, Colorado 80204). 

Các trường hợp cấm nêu trên được thi hành cho những hành vi xảy ra bên ngoài trường, trong giờ học, 
hoặc các hoạt động liên quan đến trường học nếu hành vi đó làm gián đoạn môi trường giáo dục. Học 
sinh vi phạm các chính sách của Khu Học Chánh liên quan đến an toàn, kỳ thị, quấy rối, bắt nạt, đe doạ 
trực tuyến, trói buộc và trả thù có thể tự chịu sự kỷ luật của học sinh bao gồm các buổi họp phụ huynh / 
giám hộ, đình chỉ học tập, đuổi học, và/hoặc các hậu quả khác và các bước hành động phù hợp với sự 
việc xảy ra. 

Để biết thêm thông tin về các chính sách Khu Học Chánh hoặc bất kỳ chủ đề nào được nêu trong thông 
báo này, xin vui lòng liên lạc với Nhân viên của Khu Học Chánh bằng cách gọi số (385) 646-4009 

Bằng cách ký tên dưới đây, tôi xin xác nhận rằng tôi đã xem xét và hiểu các thông tin có trong đó. 

 

Tên học sinh: __________________________________________________________________________ 

Chữ ký Cha mẹ / Người giám hộ: __________________________________________________________ 

____________________________________ 

Chính Sách Của Khu Học Chánh 

 Điều VIII.B.3, Sự vi phạm về an toàn của trường học 

 Điều V.C.7, các hành vi bất hợp pháp trong hoặc về trường học và trường hợp vi phạm 

 Hành chính số một trăm lẻ sáu, chính sách trường học và sự an toàn 



 Hành chính số Chín mươi  lăm, các chất bị cấm 

 Điều VIII.B.9. Cấm bắt nạt, đe doạ trực tuyến, trói buộc và trả thù 

 Điều V.C.1, cấm kỳ thị. Quấy rối. Và trả thù 

Luật Liên Bang và Quản Trị Viên Của Khu Học Chánh 

 Mục 504 về Phục hồi chức năng của năm 1973 (29 U.S.C # 794) (34 C.F.R phần 104) liên quan 
 đến việc các cá nhân khuyết tật truy cập vào tất cả các chương trình và nhận bất kỳ trợ giúp tài 
 chánh liên bang, kể cả trường học. Giám đốc Tài chánh Ban Giáo dục, (385) 646-4205. 

 Tiêu đề II của người Mỹ bị khuyết tật (42 U.S.C. # 12131-12134) (28 C.F.R. Phần 35) liên quan 
 đến việc truy cập cơ sở của các cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương.  Giám đốc Tài 
 chính Ban Giáo dục, (385) 646-4205. 

 Tiêu đề IX về sửa đổi giáo dục năm 1972 (20 U.S.C # 1681) (34 C.F.R. phần 106) liên quan đến 
 việc tham gia và tiếp cận với chương trình giáo dục bất kể khác biệt giới tính.  Giám đốc Tài 
 chánh Ban Giáo dục (385) 646-4205. 

 Tiêu đề IV, VI của Đạo luật về quyền công dân năm 1964 (42 U.S.C # 2000 (d)) (34 C.F.R. Phần 
 100) liên quan đến việc tham gia lập trình và tiếp cận các lợi ích của ban giáo dục bất kể khác 
 biệt giới tính.  Giám đốc Tài chánh Ban Giáo dục (385) 646-4205. 

 Hành vi phân biệt đối xử về tuổi tác của năm 1975 (29 U.S.C # 631) (34 C.F.R. Phần 110) liên 
 quan đến phân biệt và đối xử dựa trên tuổi của một cá nhân.  Giám đốc Tài chánh Ban Giáo dục 
 (385) 646-4517. 

 Tiêu đề VII của Đạo luật về quyền công dân năm 1964 (42 U.S.C. # 2000 (c)) liên quan đến việc 
 phân biệt đối xử về việc làm dựa trên giới tính, chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia và tôn 
 giáo của một cá nhân.  Giám đốc Tài chánh Ban Giáo dục (385) 646-4517. 

 


