
Gửi tất cả các học sinh, phụ huynh/người giám hộ, nhân viên, và cộng đồng Học Khu Keller, 
 

Khu Học Chính Keller cam kết cung cấp một môi trường học tập an toàn và giáo dục tốt cho tất cả các học 
sinh của mình. Do việc bắt nạt và quấy rối học đường tiếp tục là một vấn đề quan tâm trên khắp cả nước 
và trong trường học của chúng tôi, Khu Học Chính Keller phải có những nỗ lực cho cả hai việc giáo dục và 
bảo vệ các học sinh, phụ huynh, nhân viên, và cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi không khoan dung cho 
các hành động bắt nạt hay quấy rối học đường, và chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị trong việc xác định 
và ngăn chặn các hành vi đó. 

 
Hành vi bắt nạt là gì? 

 

“Bắt nạt" có nghĩa là tham gia trong các hành động biểu hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói, biểu hiện 
thông qua các phương tiện điện tử, hay hành vi thể lực xảy ra tại trường học, tại một hoạt động của nhà 
trường hoặc liên quan đến nhà trường, hoặc trên một chiếc xe vận chuyển của Học Khu và bao gồm: 

1. Có thể tác động hoặc sẽ tác động làm tổn thương thể chất một học sinh, làm hư hại tài 
sản của học sinh, hoặc làm cho học sinh có cảm giác lo sợ bị tổn thương hay bị phá hoại 
tài sản; hoặc 

2. Các  hành vi hay  các hăm  dọa  nghiêm  trọng,  cố  định,  và lan rộng đủ tạo nên một môi 
trường giáo dục đáng sợ hãi, đe dọa, hoặc lạm dụng đối với học sinh. 

 
Hành vi được coi là bắt nạt nếu: 

 
1. Khai thác sự mất cân bằng quyền lực giữa các học sinh thủ phạm và nạn nhân thông qua 

biểu hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói hay hành vi thể lực; 
 

2. Can thiệp đến việc học tập của học sinh hoặc gây rối các hoạt động nhà trường. 

Để biết thêm thông tin về hành vi bắt nạt, xin vui lòng xem chính sách FFI (pháp lý) và (địa phương) của 
Khu Học Chính Keller. Khu Học Chính Keller cam kết giữ các tiêu chuẩn giống nhau đối với các nhân viên, 
tình nguyện viên và phụ huynh trong học khu. 

 
Hành vi quấy rối là gì? 

 

Hành vi quấy rối bị nghiêm cấm được xác định là những hành vi thể lực, sử dụng hoặc không sử dụng lời 
nói dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật của học sinh, hoặc bất 
cứ cơ bản nào khác bị cấm theo quy định của pháp luật ở mức độ nghiêm trọng, cố định, hoặc phổ biến 
rộng rãi, mà các hành vi này: 

1. có ảnh hưởng đến khả năng tham gia hoặc có lợi ích từ chương trình hoặc hoạt động giáo 
dục, hoặc tạo ra một môi trường giáo dục bị đe dọa, gây sợ hãi hoặc gây bất lợi cho học 
sinh; 

2. có mục đích hoặc tác động can thiệp đáng kể hoặc vô lý đến kết quả học tập của học sinh; 
hoặc 

3. nói cách khác có các ảnh hưởng xấu đến các cơ hội giáo dục của học sinh. 
 

Hành vi quấy rối bị nghiêm cấm bao gồm việc cưỡng bức hẹn hò. Để biết thêm thông tin về hành vi quấy 
rối, xin vui lòng xem chính sách FFI (pháp lý) và (địa phương) của Khu Học Chính Keller. Khu Học Chính 



Keller cam kết giữ vững các tiêu chuẩn giống nhau cho các nhân viên, tình nguyện viên và phụ huynh trong 
học khu. 

 
Tôi có thể xin trợ giúp ở đâu? 

 

Bất cứ ai tin rằng một cá nhân đã từng bị bắt nạt / quấy rối hoặc một cá nhân đã tham gia vào hành vi bắt 
nạt / quấy rối được khuyến khích báo cáo sự việc ngay lập tức. Khu Học Chính Keller mong muốn và khuyến 
khích các cá nhân đã từng bị sách nhiễu dựa trên quan hệ tình dục, bao gồm cả trên cơ sở quấy rối giới 
tính, báo cáo các hành vi này cho Học Khu. 

 
Để được hỗ trợ và can thiệp, bất cứ học sinh nào tin rằng họ đã bị bắt nạt/quấy rối hoặc tin rằng một học 
sinh khác đã từng bị bắt nạt/quấy rối phải ngay lập tức báo cáo các hành vi này cho giáo viên, tư vấn viên, 
hiệu trưởng, hoặc nhân viên trong Học Khu. 

 
Báo cáo về việc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, bao gồm cả việc quấy rối tình dục, có thể trực tiếp 
thông báo cho điều phối viên Tiêu Đề IX. Học Khu chỉ định cá nhân sau đây có nhiệm vụ phối hợp các nỗ 
lực của khu học chính để thực hiện theo Tiêu Đề IX của Tu Chính Giáo dục năm 1972, được sửa đổi sau: 

Địa chỉ: 350 Keller Parkway, Keller, TX 76248 

Điện thoại: (817) 744-1000 

Báo cáo về việc phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật có thể được thông báo cho điều phối viên 
ADA/Section 504. Học Khu chỉ định cá nhân sau đây để phối hợp các nỗ lực của khu học chính để thực 
hiện theo Tiêu đề II của Đạo Luật Khuyết Tật Hoa Kỳ năm 1990, được sửa đổi, trong đó kết hợp và mở rộng 
dựa trên các yêu cầu của Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi năm 1973, được sửa đổi: 

Địa Chỉ: 350 Keller Parkway, Keller, TX 76248 

Điện thoại: (817) 744-1000 

Tổng Giám Học Khu là điều phối viên cho mục đích của Khu Học Chính về các vấn đề tuân theo tất cả các 
điều luật chống phân biệt đối xử khác. 

 

Điều gì sẽ xảy ra sau khi thông báo sự việc? 
 

Khu học chính cam kết tiến hành một cuộc điều tra kịp thời, toàn diện và công bằng đối với tất cả các cáo 
buộc bắt nạt và quấy rối. Một khi báo cáo được thành lập, các trường sẽ thông báo cho người giám hộ 
của nạn nhân và thủ phạm bị cáo buộc. Hiệu trưởng hay người được giao nhiệm vụ sẽ có hành động kịp 
thời để ngăn chặn việc bắt nạt trong quá trình điều tra, nếu thích hợp. Việc điều tra về vấn đề này sẽ bắt 
đầu một cách nhanh chóng và mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để hoàn tất điều tra trong vòng 10 ngày học. 
Các nhân chứng sẽ được phỏng vấn và bất kỳ bằng chứng nào khác sẽ được xem xét. Một khi tất cả các 
thông tin được thu thập, ban quản lý nhà trường sẽ đưa ra quyết định là hành vi đó có hay không (1) xảy 
ra và (2) cấu thành hành vi bắt nạt hoặc quấy rối. Người giám hộ của cả nạn nhân và thủ phạm bị cáo buộc 
sẽ được thông báo về các phát hiện của nhà trường và, nếu thích hợp, áp dụng kỷ luật và từng bước ngăn 
chặn các hành vi sẽ được đưa ra. Thông báo phụ huynh được giới hạn cho con của mỗi người giám hộ 
theo luật pháp bảo mật liên bang. Khu học chính cam kết theo dõi và giám sát tất cả các trường hợp bắt 
nạt và quấy rối để đảm bảo chúng tôi xử lý những vấn đề này một cách hiệu quả. 

 
Điều gì sẽ xảy ra với những người bắt nạt hoặc quấy rối? 



 

Các học sinh và/hoặc nhân viên đã tham gia vào hành vi bắt nạt hoặc quấy rối sẽ được kịp thời xử lý kỷ 
luật, bao gồm tùy trường hợp, đình chỉ và đuổi học đối với học sinh và sa thải đối với nhân viên. Hãy nhận 
biết rằng các luật bảo mật liên bang và tiểu bang giới hạn thông tin có thể được chia sẻ với phụ huynh của 
các học sinh khác. Nhân viên nhà trường từ chối cung cấp cho quý vị những thông tin cụ thể liên quan đến 
một quyết định kỷ luật nhằm bảo vệ bí mật của học sinh. 

 
Nếu nói ra có thể làm cho chuyện trở nên xấu hơn? 

 
Khu Học Chính nghiêm cấm bất kỳ sự trả đũa từ học sinh hoặc nhân viên Học Khu chống lại bất kỳ người 
nào đã báo cáo những hành vi bắt nạt, làm nhân chứng, hoặc tham gia vào việc điều tra. Nếu quý vị báo 
cáo hoặc tham gia vào cuộc điều tra và cảm thấy quý vị có thể đang bị trả thù, xin vui lòng báo ngay các 
hành vi đó cho các cá nhân được xác định ở trên. 

 
Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu? 

Khu Học Chính Keller đã mở một trang thông tin dữ liệu trực tuyến để giúp cộng đồng tìm hiểu thêm về 
các hành vi bắt nạt hoặc quấy rối học đường và cách phòng chống. Vui lòng lên trang mạng 
https://www.kellerisd.net/character. Nhớ tìm các bài giảng và bài học kinh nghiệm với các học sinh và 
nhân viên của chúng tôi liên quan đến việc xác định và ngăn chặn các hành vi bắt nạt và quấy rối trong 
các năm vừa qua. 

 

Do nhu cầu cấp bách, chúng ta, là thành viên cộng đồng Khu Học Chính Keller, phải làm việc với nhau để 
ngăn chặn các hành vi bắt nạt, phân biệt đối xử và quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả đều nhờ vào 
các học sinh, phụ huynh và nhân viên của chúng tôi, để trợ giúp chúng tôi xác định và ngăn chặn các hành 
vi phá hoại này. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ và tận tâm của quý vị đến các học sinh của Khu học chính 
Keller. Chúng ta hãy cùng nhau có khả năng trở thành một ngoại lệ. 

 
 
 

Tiến sĩ Rick Westfall và Ban Quản Trị Khu Học Chính Keller 

https://www.kellerisd.net/character
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