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Cam kết của Trường Bán Công FACT 
 

 Ngôi trường của chúng tôi là nơi mọi người quan tâm lẫn nhau và cùng 
nhau học tập. 

 Chúng tôi đặt ra cho mình những chỉ tiêu cao trong Giáo dục. 

 Người cao tuổi và thành viên các gia đình trong cộng đồng chúng ta nắm 
giữ nhiều điều quan trọng, chúng tôi luôn dành thời gian để học hỏi. 

 Chúng tôi học để giúp chính bản thân và giúp đỡ cộng đồng. 

 Chúng tôi học để trở nên mạnh mẽ và hành động với lòng dũng cảm. 

 Chúng ta, và tất cả mọi người, có quyền được sử dụng ngôn ngữ của mình 
và tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình. 

 Nghệ thuật và sáng tạo là một phần trong cuộc sống chúng ta và đó cũng 
là một phần của trường. 

 Chúng tôi phấn đấu xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình. 

 Trái đất là nhà, và chúng ta phải biết chăm sóc nhà mình. 

 
 

Nội quy về Hạnh kiểm đối với Học sinh Trường FACT 
 

Những Nội quy về Hạnh kiểm được áp dụng đối với học sinh trường FACT ở: 
 

 Trong khuôn viên trường ở mọi thời điểm; 

 Ngoài khuôn viên trường: tại bất cứ sự kiện, lễ tiệc hay hoạt động trường tổ 
chức; 

 Ngoài khuôn viên trường: khi hành vi hạnh kiểm vì lý do nào đó có thể (i) làm 
giảm uy tín nhà trường, (ii) gây nguy hiểm cho an toàn của học sinh, giáo viên, 
ban giám hiệu, hay bất kỳ nhân viên nào của nhà trường; (iii) hoặc phá hoại 
trường học; và 

 Trong khi ra - vào trường bằng xe bus hay xe nhỏ, bất kể là xe của trường, xe 
cá nhân hay phương tiện giao thông công cộng.  
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Lối cư xử phù hợp và hành vi đúng đắn 
 
Tại FACTS, học sinh được khuyến khích có những lựa chọn đúng đắn cho hạnh 
kiểm cá nhân. 
 
Sự tiếp xúc hằng ngày giữa học sinh và công nhân viên nhà trường tạo ra những 
cơ hội tốt nhất để khích lệ những thái độ xử sự phù hợp cũng như phát triển 
những thói quen tốt. Nhân viên nhà trường sẽ tiếp xúc với học sinh với thái độ cởi 
mở và thân thiện. Thái độ cư xử phù hợp được mong đợi có thể tóm tắt trong 3 
điểm: tôn trọng, quan tâm và an toàn. Những nguyên tắc và thái độ cụ thể đề cập 
trên được làm rõ như sau: 

 
Tôn trọng/ Được tôn trọng 
 
Nguyên tắc then chốt: 

 Chúng tôi tin rằng chúng ta phải tôn trọng mọi người, ý kiến và niềm 
tin của họ. 

 
Những thái độ cốt yếu: 

 Xem mỗi cá nhân đều quý báu, tốt đẹp và đáng kính. 

 Cư xử mọi người theo cách chúng ta muốn được đối đãi. 

 Thể hiện sự tôn trọng với nhau trong mọi lúc để điều đó trở thành một 
phần tính cách của mình. 

 Không ngừng thể hiện phép lịch sự. 

 Không phá hoại tài sản nhà trường. 

 Làm đúng trách nhiệm của mình trong giờ làm việc.  

 
Quan tâm / Đươc quan tâm  
 
Nguyên tắc then chốt: 

 Chúng tôi tin mỗi người đều quan trọng và đặc biệt, nên chúng ta cần quan 
tâm lẫn nhau. 

 Chúng tôi tin sẽ không có chỗ cho việc bắt nạt tại trường chúng ta. 

 Chúng ta tin không ai sẽ cảm thấy lạc lõng trong trường chúng ta. 

 
Những thái độ cốt yếu: 

 Cư xử với mọi người bình đẳng và cùng hợp tác với những người khác 
trong những hoạt động của mình. 

 Biết động viên người khác cố gắng hết mình. 

 Không làm tổn thương lẫn nhau về thể xác lẫn tinh thần. 

 Biết quan tâm tới những cảm nhận của người khác và tránh làm tổn 
thương họ, sỉ nhục họ, lấy người khác làm trò đùa, hay khiến người khác 
cảm thấy mình ngu ngốc. 

 Sử dụng lời nói hoặc nhờ giúp đỡ hơn là ẩu đả nhau vì bất đồng ý kiến. 

 Chú ý để nhận ra khi có ai đó cần giúp đỡ và giúp họ một tay. 

 
 

An toàn/ Được an toàn 
 
Nguyên tắc then chốt: 

 Chúng tôi tin mọi người cần cảm thấy an toàn. 

 Chúng tôi tin mọi học sinh đều không chịu tình cảnh bị bắt nạt. 
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Những thái độ cốt yếu: 
 Nên biết coi sóc người khác. 

 Không đánh nhau. 

 Tôn trọng thầy cô và bạn bè. 

 Chơi đùa một cách an toàn. 

 Tuân thủ nội quy 

 

Lối cư xử không phù hợp hoặc 
hành vi không chấp nhận được 

Chúng tôi hy vọng rằng phần lớn các học sinh của chúng ta sẽ cố gắng để đáp 
ứng mong đợi của trường FACTS về tinh thần trách nhiệm và tính tự giác về kỷ 
luật. Khi học sinh vi phạm Nội Qui của trường, Ban Giám Hiệu và/hoặc nhân viên 
nhà trường sẽ nhận định về hành vi phạm kỷ luật này, giải thích về những hậu quả 
của nó và để cho học sinh suy nghĩ về hành động của họ và làm thế nào để ngăn 
chặn các hành vi sai trái tương tự không xảy ra nữa trong tương lai. Học sinh sẽ 
chịu trách nhiệm cho hậu quả của hành vi sai trái của mình, và sửa đổi để khôi 
phục lại tình trạng. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, nên cho học sinh một cơ hội để 
sửa đổi và theo dõi hành vi của học sinh đó trong thời gian. Cuối cùng nhưng 
không kém quan trọng, chúng tôi biết rằng học sinh là những cá nhân với các nhu 
cầu cá nhân. Chúng tôi không đăng ký vàocác chính sách “Zero Tolerance” (Tuyệt 
Đối Không Chấp Nhận Sự Vi Phạm) mà thay vào đó là sự xem xét, đánh giá và xử 
lý từng tình huống cá nhân khác nhau với sự quan tâm đầy đủ về những hoàn 
cảnh cá biệt khác nhau. 
 
Định nghĩa về những Hành vi Không thể Chấp nhận được? 
Tại FACTS, những hành vi sau đây được định nghĩa là hành vi xấu: 

A. Bất hợp tác: bao gồm thái độ thiếu tôn trọng đối với công nhân viên 
nhà trường, bạn bè, từ chối nghe theo hướng dẫn. 

B. Nguy hiểm về thể chất: bao gồm hành vi ẩu đả, hành hung, uy hiếp về 
thể chất, đe dọa bằng lời lẽ, xâm phạm thể xác hoặc tinh thần. 

C. Bất hợp pháp: bao gồm hành vi trộm cắp, phá hoại, sử dụng các vật 
liệu bất hợp pháp, tàng trữ vũ khí, đe dọa uy hiếp. 

 
Không thể Chấp nhận các Hành vi có Hậu quả. 
Sẽ có hậu quả đối với các học sinh vi phạm vào nội qui của trường hoặc tham gia 
vào các hành vi không thể chấp nhận được. Khi học sinh có hành vi vi phạm nội 
qui, họ sẽ bị đưa lên các biểu đồ vì mức độ vi phạn kỷ luật. Như minh họa dưới 
đây, hậu quả sẽ tăng theo mức độ nghiêm trọng cùng sự vi phạm kỷ luật. Biểu đồ 
này được dùng để cho thấy hậu quả và các hình thức kỷ luật tương ứng với các 
hành vi vi phạm nội qui. Hiệu trưởng/Giám Đốc Điều Hành hoặc người được chỉ 
định theo quyết định của mình, có thể áp dụng một hình thức kỷ luật nặng hay nhẹ 
hơn dựa vào bảng hướng dẫn dưới đây, tùy theo vào các số lần và/hoặc tính chất 
vi phạm của của hành vi không phù hợp của (các) học sinh đó. 
 
Ở mỗi giai đoạn là một hình thức lỷ luật được sử dụng, các phụ huynh và người 
giám hộ sẽ được thông báo bằng thư và họ phải ký và học sing phải mang trả lại 
cho trường ngày hôm sau. Nếu không có thư gởi lại chúng tôi sẽ gọi điện thoại 
đến nhà. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ gọi điện thoại về nhà thông 
báo cho cha mẹ khi có sự cố xảy ra trong khi học sinh đó đưa đưa lên Văn phòng 
Hiệu trưởng. 
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Khi chúng ta làm hư một cái gì đó, thì chúng ta phải có trách nhiệm sửa 
chữa nó. 
Học sinh sẽ học để hiểu rằng các hành vi nào đó là không thể chấp nhận được tại 
trường, và hành vi sai trái có mang lại các hậu quả nghiêm trọng. Học sinh tham 
gia vào bất kỳ loại hành vi sai trái nào, dù là nhỏ hoặc nghiêm trọng, sẽ bắt buộc 
phải chuộc lại lỗi lầm của minh và/hoặc khôi phục lại tình trạng. Chuộc lại lỗi lầm 
có thể là một lời xin lỗi, làm các dịch vụ cộng đồng hoặc trường học, hoặc sửa 
chữa, thay thế, và/hoặc chịu trách nhiệm mình cho thiệt hại mình đã gây ra. Học 
sinh sẽ tham gia vào một cuộc trao đổi để xác định cách chuộc lại lỗi lầm. Nếu có 
thể, việc làm thế nào để sửa đổi lầm lỗi của mình sẽ được thông báo cho phụ 
huynh của học sinh biết trước khi về những gì học sinh muốn hoàn thành. Trong 
mọi trường hợp, phụ huynh sẽ được thông báo về hành vi không phù hợp của con 
em mình và cách sửa chữa lỗi lầm với sự đồng ý của giáo viên. 
 
Mọi người đều xứng đáng để có cơ hội thứ hai. 
Mỗi ngày là một ngày mới và một cơ hội mới để chuộc lại các lỗi lầm. Một khi một 
học sinh phạm lỗi và đã chịu trách nhiện và thực hiện được các việc để chuộc lại 
lỗi lầm của mình thì học sinh ấy xem như đã trả giá xong cho sai lầm của mình và 
có thể xuống về trở lại bảng xếp hạng kỷ luật. Trong suốt 15 ngày học mà học 
sinh không còn vi phạm nội qui nào nữa thì học sinh đó sẽ đươc chuyển xuống 
một cấp tốt hơn về mặt hạnh kiểm. 
 
Không phải tất cả các quá trình đều áp dụng được hết cho tất cả mọi trẻ em. 
Chúng tôi hiểu rằng không có thủ tục, phương pháp chung nào sẽ có hiệu lực như 
nhau trong việc giúp đỡ cho tất cả mọi học sinh phát triển các kỹ năng và tư cách 
cần thiết cho sự thành công. Do đó, một loạt các hoạt động đã được thiết kế cho 
những sinh viên chưa được thúc đẩy bởi các thủ tục toàn trường. Là giáo viên 
biện pháp kỷ luật thích ứng để đáp ứng nhu cầu cá nhân, trọng tâm sẽ vẫn tích 
cực và nhấn mạnh sẽ được đặt trên sự cần thiết phải tiếp tục cho kết quả bình 
tĩnh và nhất quán. 
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Biểu đồ về Kỷ luật cho Toàn trường 
 

MỨC ĐỘ VI PHẠM 

HẬU QUẢ 
Hiệu trưởng hoặc Giám đốc Văn hóa học có quyết định để xác định 
mức độ nghiêm trọng của hành vi đảm bảo một hậu quả ít nghiêm 

trọng hoặc nghiêm trọng hơn là liệt kê dưới đây. 

Hành Vi Sai Trái 
Trong Lớp 

Giáo viên trong lớp được yêu cầu quản lý hành vi sai trái trong các 
lớp học của họ một cách rõ ràng, nhất quán, và để giao tiếp trực 
tiếp với phụ huynh khi có một vấn đề. Nhưng cư xử xấu nào đó là 
đủ nghiêm trọng hoặc lặp đi lặp lại, đủ để được coi là một " Vi 
Phạm Nghiêm Trọng ", mà học sinh được chuyển đến Trưởng văn 
phòng trường. 

1st Vi Phạm 
Nghiêm Trọng 

CẤP 1: TẠM GIỮ CƠM TRƯA. Học sinh sẽ viết phản ánh về 

hành vi và thực hiện mục tiêu cải thiện trong lĩnh vực này. Các 
DOSC sẽ thảo luận với một Phụ huynh / người giám hộ của học 
sinh khi đón hoặc qua điện thoại. 

2nd Vi Phạm 
Nghiêm Trọng (nếu 

phạm trong vòng 15 
ngày học tiếp theo).  
 

CẤP 2: TẠM GIỮ SAU TAN TRƯỜNG. Học sinh sẽ viết phản ánh 
về hành vi và thực hiện mục tiêu cải thiện trong lĩnh vực này. Học 
sinh cũng có thể thảo luận với giáo viên / nạn nhân để thảo luận về 
những gì đã xảy ra trước khi trở về cộng đồng nhà trường (nếu có). 
Các DOSC sẽ thảo luận với một Phụ huynh / người giám hộ của 
học sinh khi đón hoặc qua điện thoại. 

 

3rd Vi Phạm 
Nghiêm Trọng (nếu 

phạm trong vòng 15 
ngày học tiếp theo).  
 

CẤP 3: ĐÌNH CHỈ MỘT NGÀY TRONG-TRƯỜNG. Học sinh sẽ sử 
dụng thời gian để viết một báo cáo tính cách, hoàn thành công việc 
lớp, viết phản ánh về hành vi, và thực hiện mục tiêu cải thiện trong 
lĩnh vực này. Học sinh cũng có thể thảo luận với giáo viên / nạn 
nhân để thảo luận về những gì đã xảy ra / mục tiêu chia sẻ trước 
khi trở về cộng đồng nhà trường (nếu có). Các DOSC sẽ thảo luận 
với một Phụ huynh / người giám hộ của học sinh khi đón hoặc qua 
điện thoại. 

 

4th Vi Phạm 
Nghiêm Trọng (nếu 

phạm trong vòng 15 
ngày học tiếp theo) 
 
Vào thời điểm này, lên 
kế hoạch xem xét ghi 
kỷ luật.  
 

 

CẤP 4: IN-TRƯỜNG ĐÌNH CHỈ CHO HAI NGÀY. Xem Cấp 3.  
VÀ ĐÁNH GIÁ GHI KỶ LUẬT  
 
Hồ sơ kỷ luật của học sinh được xem xét bởi đội hỗ trợ sinh viên 
để tránh những hậu quả không công bằng hoặc quá mức cho cư 
xử xấu nhỏ lặp đi lặp lại, có thể được báo cáo là vi phạm lớn. Đội 
hỗ trợ sinh viên này bao gồm học sinh, phụ huynh / người giám hộ, 
thầy, công nhân xã hội và Giám đốc Văn hóa trường. Một trong hai 
điều sẽ được bao gồm trong kế hoạch đó:  
1) Học sinh sẽ tiếp tục được xử lý kỷ luật bằng cách sử dụng biểu 
đồ kỷ luật toàn trường hoặc;  
2) Học sinh sẽ được xử lý kỷ luật bằng cách sử dụng một biểu đồ 
kỷ luật cá nhân được đưa ra bởi đội hỗ trợ sinh viên. 
 

 

5ft Vi Phạm Nghiêm 
Trọng (nếu phạm 

trong vòng 15 ngày học 
tiếp theo) 

 
CẤP 5: ĐÌNH CHỈ NGOÀI TRƯỜNG MỘT NGÀY. XEM CẤP 3.  
Ngoài ra, phụ huynh có thể yêu cầu chủ nhiệm đổ bóng (quan sát) 
khi phục hồi cho toàn bộ ngày học. 
 

 

6th Vi Phạm 
Nghiêm Trọng (nếu 

phạm trong vòng 15 
ngày học tiếp theo) 

 
CẤP 6: ĐÌNH CHỈ NGOÀI TRƯỜNG HAI NGÀY.  
Xem Cấp 5. 
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7th Vi Phạm 
Nghiêm Trọng (nếu 

phạm trong vòng 15 
ngày học tiếp theo) 

CẤP 7: ĐÌNH CHỈ NGOÀI TRƯỜNG MỘT TUẦN.  
Xem Cấp 5. 

 

8th Vi Phạm 
Nghiêm Trọng (nếu 

phạm trong vòng 15 
ngày học tiếp theo) 

 
ĐÌNH CHỈ HỌC 1 TUẦN NGOÀI TRƯỜNG.  
KHUYẾN CÁO ĐÌNH CHỈ 1 TUẦN VA ĐUỔI HỌC. Phụ huynh và 
người giám hộ sẽ được thông báo bằng văn bản về ngày giờ của 
phiên xử, và được chào đón để tham dự và nói về hành vi của con 
em mình tại buổi điều trần trục xuất. (Đặc biệt lưu ý: Tất cả sinh 
viên tham dự FACTS được cấp theo đúng thủ tục khi bị cáo buộc 
hành vi không phù hợp và học sinh có kế hoạch giáo dục cá nhân 
sẽ nhận được một phiên điều trần xác định biểu hiện trước khi phát 
hành đình chỉ dài hạn hoặc đề nghị trục xuất).  
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Tạm Giữ, Đình Chỉ và Đuổi Học 
 
TẠM GIỮ 
 
a. Cấm túc giờ ăn trưa (trong thời gian ăn trưa) 
b. Cấm túc sau giờ tan học (3:30 đến 4:15 chiều) 
 
Nhân viên nhà trường có trách nhiệm thông báo đến phụ huynh học sinh trong 
thời gian tối thiểu 24 giờ nếu có quyết định cấm túc trước hoặc sau giờ học. Phụ 
huynh học sinh có trách nhiệm đưa đón học sinh đến nơi cấm túc. Học sinh không 
tuân theo lệnh cấm túc sẽ bị những biện pháp kỷ luật nghiêm khắc hơn.  

 

Đình chỉ 
 

Quyết định đình chỉ học có 2 hình thức: đình chỉ học trong trường và đình chỉ học 
ngoài trường. Quyết định đình chỉ học được đưa ra không quá thời gian từ một (1) 
đến mười (10) ngày học liên tiếp. 

 
Đình chỉ học trong trường  

 
Học sinh phải được thông báo lý do bị đình chỉ học trước khi thi hành quyết 
định. Học sinh sẽ có cơ hội giải thích. 
 
Sau khi trao đổi với phụ huynh và người giám hộ, quyết định đình chỉ học 
sẽ được nhà trường thi hành.  
 
Khi thời gian đình chỉ học vượt quá mười (10) ngày học liên tiếp, hiệu 
trưởng và một Nhân viên khác sẽ có một buổi phân xử không chính thức 
với sự hiện diện của cả học sinh và phụ huynh/người giám hộ trước ngày 
thứ 11 của quyết định đình chỉ học theo đúng thủ tục quy định trong quy 
định bang Pensylvania. 
 
Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo việc học của học sinh không bị gián 
đoạn trong suốt quá trình đình chỉ học tại trường.  

 
Đình chỉ học ngoài trường  

 
Lệnh đình chỉ có thể được quyết định bởi hiệu trưởng, Nhân viên kỷ luật 
nhà trường hay Nhân viên chuyên trách của trường công lập. 
 
Học sinh phải được thông báo lý do bị đình chỉ học tập trước khi thi hành 
quyết định. Học sinh có cơ hội giải thích. Sự thông báo trước việc đình chỉ 
sẽ là không cần thiết khi sự lành mạnh, an ninh, lợi ích, tính toàn vẹn của 
nhà trường bị đe dọa.  
 
Phụ huynh hoặc người bảo hộ sẽ được thông báo đúng lúc bằng văn bản 
khi học sinh bị đình chỉ học. 
 
Nếu thời gian đình chỉ học vượt quá 3 ngày, học sinh và phụ huynh sẽ 
được tham dự một buổi phân xử không chính thức theo quy định bang 
Pennsylvania. 
 
Việc đình chỉ học tập thường không kéo dài quá 10 ngày liên tiếp. 
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Học sinh có nhiệm vụ phải hoàn thành bài vở, tính cả bài kiểm tra trong 
những ngày bị đình chỉ học. Học sinh được phép hoàn thành các bài tập 
này theo những hướng dẫn của Ban giám hiệu.  

 

Đuổi học  
 

Đuổi học là lệnh của ban giám hiệu cấm học sinh đến trường trong khoảng thời 
gian trên mười (10) ngày liên tiếp hoặc vĩnh viễn tùy theo quyết định của ban giám 
hiệu. Lệnh đuổi học đòi hỏi một buổi phân xử chính thức theo đúng quy định của 
bang Pennysylvania.  
 

(1) Trong thời gian chờ đợi buổi phân xử và quyết định của ban giám hiệu nhà 
trường về quyết định đuổi học, học sinh được phép tiếp tục học bình 
thường trừ trường hợp được quy định tại mục (b) dưới đây 

 
(2) Nếu đã xác định được sau buổi phân xử rằng sự hiện diện của học sinh tại 

lớp sẽ gây đe dọa đến sự lành mạnh, an toàn, lợi ích, hoặc tính toàn vẹn 
của nhà trường, và chưa thể tổ chức một buổi phân xử chính thức trong 
thời gian đình chỉ học tập, học sinh sẽ có thể bị loại cho nghỉ học trong hơn 
mười (10) ngày, Một học sinh có thể không bị đuổi học trên mười lăm (15) 
ngày nếu không có một buổi phân xử chính thức hoặc một thỏa thuận của 
cả hai bên. Mọi học sinh bị loại khỏi trường sẽ được chuẩn bị hình thức 
Giáo dục thay thế, có thể bao gồm học tại nhà.  

 
(a) Trách nhiệm tiên quyết trong việc học của học sinh thuộc về 

phụ huynh hoặc người giám hộ, thông qua việc đổi trường, gia 
sư, học qua mạng, hay chương trình Giáo dục khác được Ủy 
Viên Giáo dục Quận. 
 

(b) Trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày Ban Giám HIệu đưa ra 
quyết định, phụ huynh hoặc người giám hộ phải nộp bản tường 
trình về cho trường học để chứng minh rằng học sinh đang 
được nhận 1 hình thức Giáo dục cần thiết khác như được đề 
cập trong đoạn (1) hoặc gia đình không có khả năng. Nếu phụ 
huynh hoặc người giám hộ không có khả năng cho con em 
được Giáo dục cần thiết, nhà trường sẽ có trách nhiệm về việc 
Giáo dục của học sinh. Học sinh khuyết tật sẽ nhận được Giáo 
dục theo yêu cầu của Đạo Luật Giáo dục đối với Người Khuyết 
Tật năm 2004. 

 
(c) Nếu chương trình Giáo dục đã được thông qua không được 

tuân thủ, nhà trường có thể xử lý căn cứ theo điều 42 Pa. CS, 
chương 63 (trong Luật trẻ vị thành niên) đảm đảm bảo đứa trẻ 
nhận được nền Giáo dục thích hợp. Tham khảo mục § § 12.1 (b) 
(về nền Giáo dục miễn phí và việc theo học trường phổ thông) 

 
(3) Học sinh dưới 17 tuổi vẫn nằm trong độ tuổi quy định bắt buộc đến 

trường của luật pháp ngay cả khi đã bị đuổi học, do đó sẽ phải có hình 
thức Giáo dục thay thế. 
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Phiên xử vi phạm 

 
Khái quát: Giáo dục là một quyền được pháp luật công nhận, mọi học sinh sẽ 
được xét xử công bằng trước khi đưa ra quyết định bị đuổi học. Trong trường hợp 
bị đuổi học, học sinh sẽ có một buổi phân xử chính thức. 
 
Phiên xử chính thức: Một phiên phân xử chính thức là bắt buộc trong mọi trường 
hợp muốn đưa ra quyết định đuổi học. Phiên xử này có thể được tổ chức trước 
hội đồng kỷ luật hay một ban chấp hành có thẩm quyền của hội đồng hoặc người 
thẩm tra được bổ nhiệm từ hội đồng. Khi ban chấp hành của hội đồng hay thẩm 
tra viên tiến hành buổi phân xử, thì đa số phiếu thuận của toàn thể hội đồng kỷ 
luật sẽ quyết định việc đuổi học một học sinh. Sau đây là những trình tự đúng của 
một cuộc xét xử chính thức và sẽ được giám sát: 
 

(a) Thông báo lệ phí sẽ được gửi tới phụ huynh học sinh hay người giám 
hộ bằng thư đảm bảo. 
 

(b) Hội đồng kỷ luật sẽ đưa ra thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức 
buổi xét xử ít nhất 3 ngày. Một bản sao của các điều luật về việc đuổi 
học, thông báo rằng ban pháp chế có thể đại diện cho học sinh và các 
thủ tục xét xử sẽ được đính kèm trong giấy báo của hội đồng kỷ luật. 
Học sinh có thể yêu cầu hoãn lại buổi xét xử khi đưa ra được lý do 
chính đáng.. 

 
(c) Phiên xét xử sẽ được tổ chức theo kiểu phiên xử kín, trừ khi học sinh 

và phụ huynh học sinh yêu cầu tổ chức công khai. 
 

(d) Luật sư có thể đại diện cho học sinh, chi phí do phụ huynh hoặc người 
giám hộ chịu, và cũng có thể nhờ người thay mặt biện hộ là phụ huynh 
hay người giám hộ. 

 
(e) Học sinh được phép nêu ra tên của các nhân chứng đã tố cáo học sinh, 

và lưu lại những lời khai và tuyên thệ của nhân chứng. 
 

(f) Học sinh có quyền yêu cầu các nhân chứng ra mặt và đối đáp mặt đối 
mặt với nhau.  

 
(g) Học sinh có quyền được thẩm vấn thay mặt cho nhân chứng để tự bào 

chữa cho mình. 
 

(h) Biên bản hay ghi âm phiên xử sẽ được lưu trữ. Học sinh được quyền 
trả phí lấy một bản sao. Học sinh nghèo sẽ được cung cấp bản sao 
miễn phí.  

 
(i)  Phiên xử sẽ được tổ chức trong vòng 15 ngày học kể từ ngày gửi 

thông báo lệ phí xét xử, trừ khi có sự thoả thuận giữa đôi bên. Phiên 
xử có thể được hoãn bởi những lý do sau, trong trường hợp có những 
nguyên nhân chính đáng buổi xét xử sẽ được tổ chức ngay: 

 
a. Báo cáo khám nghiệm cần phải lấy từ cơ quan pháp luật có 

thẩm quyền. 
b. Những đánh giá hoặc phiên xử khác hoặc những thủ tục hành 

chính cần thiết khác sẽ được thi hành trong trường hợp học 
sinh đòi hỏi quyền lợi chính đáng quy định trong Luật Giáo dục 
đối với người khuyết tật năm 2004 (20 U.S.C.A. § § 1400-1482) 
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c. Trong trường hợp xét xử tội phạm hình sự hoặc tội phạm chưa 
tới tuổi thành niên liên quan tới các vụ tấn công tình dục hay 
gây tổn thương thân thể nghiêm trọng, cần thiết phải hoãn 
phiên xử lại chờ nạn nhân trở lại tình trạng tốt nhất cũng như 
lúc tâm trạng tốt nhất. 

 
(j) Học sinh sẽ nhận được thông báo về quyền kháng cáo kết quả của 

buổi xét xử nếu có quyết định đuổi học. 
  

Tất cả các phiên xét xử sẽ được diễn ra trước một Nhân viên của hội đồng 
kỷ luật. Hội đồng kỷ luật sẽ xem xét các bằng chứng mà nhà chức trách và 
học sinh liên quan các phiên xử chính thức tới ủy ban. 

  
Buổi Xét xử Không Chính thức: Mục đích của buổi xét xử không chính thức là 
tạo điều kiện cho học sinh đạt gặp Nhân viên chuyên trách của trường để giải 
thích tình hình xoay quanh vụ việc dẫn đến việc học sinh bị đình chỉ học, hoặc để 
biết được nguyên nhân không cần đình chỉ. 

 
(1) Buổi xét xử không chính thức được tổ chức để đưa ra trước những 

thông tin liên quan tới các vụ việc dẩn đến việc học sinh có thể bị đình 
chỉ học, để cho nhà trường và phụ huynh hoặc người giám hộ thảo 
luận những phương pháp để tránh tái phạm trong tương lai.  
 

(2) Trong phiên xử chính thức, những trình tự sau phải được tuân thủ: 
 

(i) Thông báo bằng văn bản những lý do đuổi học sẽ được gửi 
đến phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh. 

(ii) Thông báo đầy đủ thời gian và địa điểm của buổi xét xử không 
chính thức 

(iii) Học sinh có quyền yêu cầu bất kỳ nhân chứng nào đến buổi xét 
xử. 

(iv) Học sinh có quyền được trình bày và tự bào chữa cho bản thân 
(v) Nhà trường sẽ được đề nghị tổ chức buổi xét xử không chính 

thức trong vòng 5 ngày kể từ ngày lệnh đình chỉ học có hiệu lực 
 

Những yêu cầu đối với Nhân viên Xét xử và Bảng Nội qui 
 
Ban giám hiệu trường Bán công Nghệ thuật Dân Gian-Di Sản Văn Hóa (FACTS)  
nhận thấy sự cần thiết của việc đảm bảo tất cả học sinh vi phạm kỷ luật phải được 
phân xử trong những buổi xét xử chính thức. Để đảm bảo bất kỳ nhân viên nào 
được ban giám hiệu phân công xét xử phải đủ tiêu chuẩn chủ trì buổi xét xử chính 
thức, Ủy Ban Quản trị nhà trường đưa ra những quy định tiêu chuẩn tối thiểu sau 
đây:  
 
Người được chỉ định chủ trì các buổi xét xử kỷ luật là một thành viên của Ban 
Quản trị trường trường bán công FACTS phải: 
 

 Công bằng, vô tư, khách quan bao gồm cả các việc sau, nhưng không giới 
hạn đến, 

 Không vì động cơ tài chính hay lợi ích cá nhân làm ảnh hưởng đến kết quả 
của buổi xét xử, và  

 Không có quan hệ trước đây với học sinh bất kể với tư cách cá nhân hay 
công việc. Việc này sẽ ảnh hưởng đến tính khách quan của chủ tọa trong 
buổi xét xử, 
 

 Có khả năng giao tiếp tốt; 
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 Hiểu rõ vai trò của các nhân viên xét xử trong phiên xử chính thức; 

 Thông thạo Luật của Liên Bang và Luật Bang Pennsylvania về việc kỷ luật 
cả những học sinh Giáo dục thường xuyên và những học sinh Giáo dục 
đặc biệt. 

 Thông hiểu những chính sách của trường và bảng nội quy hạnh kiểm học 
sinh liên quan đến kỷ luật  

 Có khả năng lắng nghe và phân tích khách quan những bằng chứng được 
trình bày bởi tất cả các bên tham gia buổi xét xử; và 

 Có khả năng phân tích khách quan những bằng chứng được trình bày bởi 
tất cả các bên theo quy định của Luật Liên bang và bang Pennsylvania, 
cũng như các chính sách có liên quan, để viết bảng kiến nghị hình thức kỷ 
luật trình lên Ủy Ban Quản Trị trường. 

 
Phạm vi của mọi điều khoản nào trong chính sách này, bất kể toàn bộ hay một 
phần, không được giải thích theo cách làm nó mâu thuẫn với luật liên bang và 
luật của tiểu bang, nếu có mấu thuẫn thì luật liên bang và tiểu bang có giá trị 
khống chế các điều luật này. 

 

Thủ tục xin phúc thẩm  
 

Xin Phúc thẩm đối với các Xử lý Kỷ luật Trong Nhà trường 
Nếu phụ huynh học sinh không đồng tình với những xử lý kỷ luật trong nhà trường 
không tính đến việc đình chỉ học hoặc buộc thôi học, phụ huynh có thể làm đơn 
như sau: 

 
a. Xin phúc thẩm phải viết bằng văn bản và gởi cho hiệu trưởng xin sắp 

xếp một cuộc hẹn.  
b. Nếu phụ huynh hoặc người bảo hộ không hài lòng với kết quả phúc 

thẩm của hiệu trưởng, có thể làm đơn gửi đến Chủ nhiệm Ban Quản trị 
nhà trường. Đơn xin phúc thẩm phải do phụ huynh hoặc người bảo hộ 
viết trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về các xử lý kỷ 
luật hoặc quyền xin xem xét phúc thẩm sẽ bị mất. 

 

Xin Phúc thẩm đối với Lệnh Đình chỉ Học Ngoài Trường 
Nếu phụ huynh hoặc người bảo hộ không đồng tình với quyết định đình chỉ học 
tập, có thể xin quyết định phúc thẩm của hiệu trưởng như sau: 
 

a. Làm đơn gửi đến Hiệu Trưởng để xin cuộc hẹn 

b. Nếu phụ huynh hay người giám hộ không đồng ý với quyết định xin 
phúc thẩm của hiệu trưởng, họ có thể gởi văn bản xin phúc thẩm đến 
Chủ Tịch của Ban Quản trị nhà trường. Đơn xin phải được gửi đến 
trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo kỷ luật bị đình chỉ việc đi 
học, nếu không sẽ bị mất quyền được phúc thẩm. 

c. Nếu phụ huynh không hài lòng với quyết định của Ban quản trị, họ có 
thể xin phúc thẩm về quyết định này theo pháp luật hiện hành. 

 
Nếu Hiệu trưởng xác định rằng sự hiện diện của học sinh ở trường không tạo ra 
một mối nguy hiểm nào cho người hoặc tài sản, hoặc là mối đe dọa phá hoại rõ rệt, 
học sinh có thể được phép tiếp tục đi học bình thường cho đến khi đơn phúc thẩm 
được xem xét. Một quyết định ưu đãi sẽ cho phép học sinh tiếp tục ở lại trường, 
trong khi một quyết định khác theo ý Hiệu trưởng sẽ yêu cầu học sinh phải chấp 
hành quyết định đình chỉ, bắt đầu ngay vào ngày học tiếp theo sau khi nhận được 
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thông báo về quyết định này. Trong trường hợp học sinh được miễn thi hành lệnh 
sau buổi phúc thẩm, và kết quả cuói cùng của việc phúc thẩm có lợi cho học sinh, 
học sinh sẽ có cơ hội để làm bù lại các công việc /bài tập trong lớp phải hoàn tất. 
 
 
 

Xin Phúc thẩm đối với quyết định đuổi học: 
Sau buổi xét xử chính thức, nếu phụ huynh hoặc người giám hộ không đồng tình 
với quyết định đuổi học, có thể làm đơn xin phúc thẩm như sau: 

a. Việc xin phúc thẩm phải được viết bằng văn bản gửi đến Ban Quản trị 
nhà trường. Yêu cầu bằng văn bản phải được trình với Ban Quản trị 
nhà trường trong vòng năm (5) ngày theo lịch kể từ ngày đưa ra quyết 
định đuổi học, nếu không quyền xin phúc thẩm sẽ bi mất. 

b. Nếu phụ huynh không hài lòng với quyết định của Ban Quản trị nhà 
trường, họ có thể yêu cầu tái thẩm tại Tòa án thích hợp của Bang 
Pennsylvania (Court of the Commonwealth of Pennsylvania). Nếu cảm 
thấy bị buộc tội là vi phạm hiến pháp, học sinh có thể nộp đơn xin phúc 
thẩm ở Tòa án Liên Bang Quận hữu trách. 

 

Vấn đề Kỷ luật Học sinh bị Khuyết tật 
 
Trường FACTS tuân theo Đạo luật về Cải tiến Giáo dục cho Các người Khuyết Tật 
(Disabilities Education Improvement Act viết tắt là IDEA 2004) và tất cả những luật 
lệ và qui định của liên bang và tiểu bang về vấn đề kỷ luật học sinh bị khuyết tật. 
Học sinh bị khuyết tật có những hành vi không thích hợp hay tham gia trong 
những hoạt động bị cấm hoặc làm gián đoạn việc dạy hay có những hành vi 
không phù hợp và các hành vi gây thương tích cho họ và những người khác sẽ bị 
kỷ luật theo Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (Individualized Education 
Programs, viết tắt là IEP), kế hoạch can thiệp vì các hành vi, Tiêu đề 22, Chương 
711 và các phần liên quan của Chương 12 về Luật của Ban dục Tiểu bang, IDEA 
2004, Đoạn 504 của Đạo luật Phục hồi (Rehabilitation Act năm 1973), Tiêu đề II 
của Đạo luật về Người Hoa Kỳ bị Khuyết tật năm 1990, và các luật lệ của liên 
bang và tiểu bang khác. 

 
Nói chung, trong vòng mười (10) ngày khi có quyết định về sự thay đổi trong việc 
thu xếp đối với một học sinh bị khuyết tật do hậu quả của việc vi phạm nội qui của 
trường thì nhà trường, phụ huynh, và những thành viên của Nhóm IEP (do phụ 
huynh và Nhà trường quyết định) sẽ xem xét lại tất cả những thông tin liên quan 
về hồ sơ học sinh bao gồm cả IEP của học sinh, các nhận xét của giáo viên và tất 
cả các thông tin liên quan do cha mẹ cung cấp để xác định- 

(i) nếu hành vi đó gây ra bởi, hay có sự liên quan trực tiếp đến tình 
trạng khuyết tật của học sinh; hoặc 

(ii) hành vi đó là do hậu quả trực tiếp của việc trường đã không thực 
hiện đúng chính sách IEP. 

 
Nếu nhà Trường, phụ huynh và các thành viên liên quan của nhóm IEP xác định 
là các điều (i) hay (ii) là đúng cho học sinh đó, thì hành vi đó được xem như chỉ là 
một sự thể hiện do tình trạng khuyết tật của học sinh. 
 
Sau đó, Nhóm IEP phải 

1) Hoặc là: 
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(i) Tiến hành việc đánh giá về chức năng theo dõi các hành vi (“FBA”) 
và thi hành một kế hoạch ngăn ngừa các hành vi như vậy cho 
Học sinh; hoặc 

(ii) FBA đã làm trước khi có sự vi phạm thì khi đó kế hoạch ngăn 
ngừa các thái độ này sẽ được duyệt xét lại để có những thay đổi 
cần thiết nhằm đáp ứng kịp thời tình huống như trên;  

  
2) Học sinh lúc đó sẽ được trở lại vị trí cũ trừ khi Nhà trường và phụ 

huynh đồng ý một sự sắp xếp khác. 
 
Nếu hành vi được xác định không phải là sự biểu hiện của tình trạng khuyết tật 
của Học sinh, thì nhân viên Nhà trường phải áp dụng các thủ tục liên quan đến 
Học sinh này, cũng như áp dụng đến học sinh không bị khuyết tật. Điều khác nhau 
duy nhất là các học sinh bị khuyết tật sẽ tiếp tục tham gia vào học trình Giáo dục 
tổng quát và tiến đến việc thỏa mãn các mục tiêu IEP, mặc dù phải tiến hành trong 
một hoàn cảnh khác. Nếu thích hợp học sinh sẽ nhận được một FBA và các dịch 
vụ về sự can thiệp khi có những hành vi không thích hợp và các thay đổi được 
soạn thảo nhằm đối phó với các hành vi vi phạm kỷ luật để ngăn ngừa sự tái 
phạm. 
 

Sự Khiếu nại của Học sinh Khuyết tật bị Kỷ luật 
Phụ huynh của học sinh bị khuyết tật có thể khiếu nại về quyết định có liên quan 
đến việc sắp đặt hay xác định có phải đó là một biểu hiện của tình trạng khuyết tật 
của học sinh. 
 
Trường có thể yêu cầu duy trì sự sắp đặt hiện hành nếu họ nhận xét rằng điều 
này sẽ giúp cho việc ngăn ngừa học sinh này hay các em khác không bị tổn 
thương. 
 
Trong cả hai tình huống, Học sinh vẫn phải tuân theo sự sắp đặt tạm thời cho đến 
khi có một phiên xử hoặc cho đến khi hết hạn mà luật pháp cho phép Trường làm 
như vậy. Điều nào xảy đến trước sẽ thực hiện, trừ khi Nhà trường và phụ huynh 
đồng ý một cách khác. 
 
 

Báo Cáo các Vi Phạm và/hoặc các Hành Vi Phá Hoại 
 

Điều quan trọng là phụ huynh và các học sinh phải hiểu rằng, ngoài việc có các 
biện pháp kỷ luật tại trường, một số hành vi phá hoại và mang tính tội phạm phải 
được báo cáo cho cơ quan cảnh sát có thẩm quyền thích hợp. Các sự số phải 
được báo cáo, như sau: 

 Các Tội phạm Hình sự 

 Các sự Hành hung hoặc các Đe dọa Hành hung 

 Sở hữu các Vũ khí 

 Ăn cướp hay Ăn trộm 

 Các Lạm dụng Tình dục 

 Phá hoại Tài sản 

 Sử dụng Rượu và Ma Túy 
 
Hơn nữa, Hiệu trưởng cũng có quyền báo cáo kín về các sự cố xảy ra trong việc 
điều hành thường xuyên của nhà trường. 
 
Bất cứ học sinh nào bị một công tố viên chính thức buộc tội về một sự cố có ảnh 
hưởng tiêu cực đến các chương trình Giáo dục, tính kỷ luật hay tình trạng an ninh 
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của trường, thì sẽ bị đình chỉ việc đến lớp học theo sự phân xử của ban giám hiệu, 
và sau khi đã thông báo đến phụ huynh, phụ huynh hay người giám hộ, và việc 
đình chỉ này cho đến khi tòa án có quyết định về việc học sinh này có tội hay 
không, hoặc miễn tố. 
 
Trong một tình huống nào đó, hiệu trưởng có thể tạm thời cho học sinh nghỉ học 
một thời gian lên đến 10 ngày học miễn là họ đã xem xét đến các biện pháp khác. 
 
Việc khuôn viên nhà trường phải an toàn là rất quan trọng để bảo đảm cho việc 
học hành và cho các thành quả học vấn cao cho trường. Vì mục đích này, học 
sinh nào có các hành vi đáng bị "báo cáo" nêu trên trong khuôn viên nhà trường, 
trên các phương tiện vận chuyển do nhà trường bảo trợ, hoặc trong bất cứ hoạt 
động nào do nhà trường bảo trợ và những học sinh vi phạm theo sự phán xét của 
Hiệu trưởng có thể bị đuổi học sau khi đã bàn bạc trao đổi với Ban Ủy thác. 
 

Chuyên cần và Đúng giờ 
 
Việc các học sinh đi học đều đặn hàng ngày và đúng giờ lá rất quan trọng. Việc 
vắng mặt hoặc đi học trễ làm cho lớp học vị gián đoạn rất nhiều và làm các học 
sinh khác mất đi các cơ hội học tập quí giá của mình. Tại trường FACTS, chúng 
tôi mong đợi tất cả các học sinh sẽ đi học chuyên cần hàng ngày khi khỏe mạnh 
và đến lớp học đúng giờ để bắt đầu lớp học vào lúc 8 giờ 15. 

Đến lớp  
Trường bắt đầu đón tiếp các em từ lúc 7 giờ 15 khi bắt đầu có sự giám sát. Phụ 
huynh và các người đi theo học sinh không nên đưa cháu đến trường trước 7 giờ 
45. 

Trễ nãi 
Việc đến trường đúng giờ rất quan trọng đối với chúng tôi, có rất nhiều cơ hội 
thích thú lẫn thách đố suốt một ngày học cho các học sinh. Sự đúng giờ là một kỷ 
năng có giá trị cao trong cuộc sống. Tất cả học sinh nếu đến trường sau 8 giờ 15, 
phải đến báo cáo tại văn phòng chính. Trường sẽ theo dõi các sự trễ nãi thái quá 
và sẽ có biện pháp đối với các học sinh này. 

Đón các em Về Sớm  
Nếu gia đình cần phải đón các em về sớm trước giờ bãi trường như thường lệ thì 
chúng tôi yêu cầu gia đình phải gởi một thông báo với nhiều thông tin càng nhiều 
càng tốt hoặc gọi văn phòng chính của trường trước 2 giờ 30. Điều này sẽ giúp 
cho giáo viên thu xếp được cho học sinh đó về sớm, đồng thời giúp cho văn 
phòng trường bảo đảm việc tan trường buổi chiều diễn ra suôn sẻ và tất cả học 
sinh về đến nhà an toàn. Vào ngày đón các em về sớm, phụ huynh hay người đi 
theo phải đến văn phòng trường trước 2 giờ 30 để ký tên yêu cầu cho con em 
quí vị ra sớm. Sau đó, thư ký của trường sẽ gọi đến phòng học của em và yêu 
cầu giáo viên đưa cháu đến văn phòng để gặp phụ huynh. Các học sinh sẽ không 
được ra sớm khỏi lớp học nếu không được văn phòng gọi. Các học sinh không 
được phép đi bộ về nhà hoặc sử dụng các phương tiện vận chuyển công cộng 
nếu không có văn bản viết tay cho phép của phụ huynh và sự cho phép này sẽ 
được xác minh bởi Chủ tịch Hội Học sinh (Dean of Students). 

Đón Trễ 
Nếu học sinh không được đón trước 3 giờ 30 thì sẽ được đưa đến văn phòng của 
trường và chúng tôi sẽ gọi để thông báo cho gia đình của em. Nếu quí vị không 
thể đón các em đúng giờ, thì xin gọi đến trường cho chúng tôi biết quí vị sẽ đến trễ 
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trong bao lâu. Các học sinh không được phụ huynh đón trước 4 giờ chiều có thể 
sẽ được đưa đến Văn phòng Cảnh sát Quận Sáu để đợi phụ huynh các em đến 
đón. 

Khi Học Sinh Vắng Mặt  
Nếu con em quí vị sẽ nghỉ học, xin vui lòng gọi đến trường trước 8:00 sáng và để 
lại tên của học sinh, tên của giáo viên chủ nhiệm và ngày vắng mặt. Nếu con quí 
vị vắng mặt và chúng tôi không nhận thông báo từ quí vị, chúng tôi sẽ gọi cho cha 
mẹ hoặc số điện thoại liên lạc khác đã cho để chắc chắn rằng quí vị biết con của 
mình không đi học. (Các gia đình có trách nhiệm gọi văn phòng trường để báo khi 
con em mình vắng mặt). 
 
Chúng tôi hy vọng rằng học sinh sẽ đi học mỗi ngày, trừ khi cháu bị bệnh hoặc có 
một trường hợp khẩn cấp của gia đình. Mỗi kỳ học, nhà trường sẽ công nhận các 
học sinh chuyên cần về đi học. Khi trở lại trường học, gia đình được yêu cầu viết 
một thư ngắn để giải thích lý do cho sự vắng mặt. Việc vắng mặt sau đây được coi 
là có lý do: 
 

 Đau ốm 

 Có thân nhân qua đời 

 Yêu cầu phải có mặt ở tòa án 

 Thời tiết khắc nghiệt có thể nguy hiểm đến sức khỏe hoặc tính mạng của 
học sinh 

 Sự quản thúc hợp pháp (do các bệnh truyền nhiễm) 

 Vắng mặt do các tình trạng về tâm thần và thể lực hoặc các điều kiện khác 
gây ra một cách hợp lý. 

 Kỷ niệm các ngày lễ văn hóa / tôn giáo  

 Các tình huống khẩn cấp do Hiệu trưởng/Giám Đốc Điều Hành xác định 

 Có sự cho phép trước đó của Hiệu trưởng/Giám Đốc Điều Hành 
 

Ngọai trừ những lý do nêu trên, tất cả các vắng mặt khác được xem như không có 
lý do chính đáng (unexcused). 

Nếu có những buổi vắng mặt có dự tính trước, vượt hơn quá 3 ngày học liên tục 
thì cần phải thông báo cho trường biết trước. Tất cả yêu cầu này phải được nộp 
đến cho Hiệu trưởng ít nhất mười (10) ngày trước khi việc nghỉ học bắt đầu, trong 
yêu cầu cần ghi rõ: ngày, nơi đến, mục đích chuyến đi, và mô tả các giá trị Giáo 
dục (nếu có) của sự vắng mặt này; và nhà/gia đình phải thu xếp để làm bù các 
công việc đã thiếu trong lớp – mà giáo viên sẽ giao cho quí vị khi yêu cầu vắng 
mặt của quí vị được chấp thuận. 

Nhưng yêu cầu vắng mặt sẽ không được chấp thuận nếu kéo dài hơn hai mươi 
(20) ngày học. Và trong một năm chỉ có xin được một lần và việc xin vắng mặt này 
sẽ không được phép chấp thuận nếu học sinh đã vắng mặt hơn 10% trong tổng số 
thời gian theo học trong niên khóa. Nếu học sinh không tuân theo các thủ tục này 
mà không có lý do chính đáng có thể sẽ bị đuổi học và tất cả khiếu nại sẽ gởi đến 
Ban Ủy thác. 
 
Học sinh nào đã vắng mặt hơn 10% trong toàn bộ thời gian đi học trong niên khóa, 
có thể xem như là trốn học và có nguy cơ bị ở lại lớp trừ khi có những lý do rất 
chính đáng. Sự vắng mặt thường xuyên không lý do, về sớm hay đón trễ có thể sẽ 
được đem ra cho Ban Ủy thác xem xét và học sinh có thể bị đuổi vĩnh viễn khỏi 
trường. 
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Vai Trò của các Nhân Viên Nhà Trường, Học Sinh và 
Phụ Huynh Học Sinh 

Nội qui trường FACTS công nhận phải có mối quan hệ hợp tác giữa các học sinh, 
phụ huynh học sinh và các nhà Giáo dục. Để cho mối quan hệ nay thành công, 
trường FACTS cần và mong đợi: 
 
Các Nhân viên Nhà trường phải: 

 Sử dụng các thủ tục hướng dẫn một cách nhất quán và với lòng thương 
yêu trẻ em. 

 Duy trì một không khí để khuyến khích các hạnh kiểm tốt. 

 Giúp các học sinh giải quyết các xung đột một cách xây dựng và yêu 
thương lẫn nhau. 

 Hoạch định một chương trình linh động để đáp ứng các nhu cầu của mọi 
học sinh. 

 Khuyến khích phụ huynh tham gia vào các công việc của nhà trường. 

 Tìm cách làm cho các học sinh tham gia vào việc phát triển các qui định 
của lớp học. 

 Giúp các học sinh giải quyết xung đột một cách có kết quả. 

 Tìm cách làm cho toàn thể cộng đồng cùng tham gia cải tiến chất lượng 
cuộc sống trong nhà trường và cộng đồng. 

 Hạn chế việc la hét hoặc dùng ngôn ngữ khiêu khích hay phỉ báng. 

 Luôn luôn thể hiện một thái độ tinh thần trách nhiệm và an toàn, tươm tất, 
đúng giờ, và đứng đắn. 

 Đạt được những thay đổi theo một cách trật tự và có được sự chấp thuận. 
 
Học sinh phải: 

 Đi học tất cả các lớp hàng ngày và đến đúng giờ. 

 Có chuẩn bị học cụ đầy đủ thích hợp khi đến lớp học. 

 Tôn trọng tất cả các người khác và tài sản. 

 Hạn chế việc la hét hoặc dùng ngôn ngữ khiêu khích hay phỉ báng. 

 Luôn luôn thể hiện một thái độ tinh thần trách nhiệm và an toàn, tươm tất. 

 Ăn mặc chỉnh tề, tươm tất và sạch sẽ. 

 Có trách nhiệm với công việc của mình. 

 Tuân theo các nội qui của trường và của giáo viên trong lớ học. 

 Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng nhà trường. 
 
Phụ huynh/Người Giám hộ phải: 

 Tôn trọng nhà trường, các nhân viên với sứ mệnh của trường. 

 Thường xuyên liên lạc với trường về sự tiến bộ học vấn của con em mình. 

 Bảo đảm con em mình đi học hàng ngày và báo cáo kịp thời, giải thích cặn 
kẽ mọi sự vắng mặt của trẻ cho trường. 

 Cung cấp các nguồn lực cần thiết để cháu hoàn thành công việc ở trường 
và các bài tập ở nhà. 

 Hỗ trợ về mặt tinh thần và tình cảm cho cháu để cháu đối phó với các vấn 
đề hàng ngày. 

 Giúp cháu luôn luôn khỏe mạnh, tươm tất, gọn ghẽ và sạch sẽ. 

 Cho các nhân viên có thẩm quyền trong nhà trường biết ngay vấn đề hoặc 
một tình trạng nào đó có thể ảnh hưởng đến con em quí vị hay các trẻ 
khác trong trường hoặc trong cộng đồng. 

 Thảo luận về bản báo cáo học vấn (report cards) và các công việc giao cho 
cháu làm ở nhà. 

 Cập nhật nhà trường về các số điện thoại liên lạc ở nhà và ở sở làm việc 
trong trường hợp có khẩn cấp. 

 Khuyến khích con em quí vị sử dụng thời gian một cách hữu hiệu. 
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Hợp đồng Giữa Phụ Huynh/Học Sinh/Trường FACTS 
 
 
Sự thành công của nhà trường phụ thuộc vào sự hỗ trợ của mỗi thành viên của 
cộng đồng nhà trường. Cùng nhau làm việc, giữa các giảng viên, các nhân viên, 
các phụ huynh và học sinh có thể khuyến khích cho việc đật đươc các thành tích 
học tập và rèn luyện nhân cách, đảm bảo sự thành công của học sinh tại trường 
và cho cuộc đời các em sau này. Thay mặt của ban giám hiệu, ban quản tri và 
toàn thể nhân viên của nhà trường, tôi cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của 
mình và đạt được sự mong đợi như được nêu trong các cam kết của trường học 
chúng ta. 
         
Pheng Lim 
Hiệu trưởng & Giám đốc điều hành  
 
________________________________________________________________ 
 
Xin quí vị ký vào chỗ trống thích hợp dưới đây để cam kết của quí vị sẽ giúp cho 
việc hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường. 
 
Là phụ huynh của                   , tôi cam kết: 
 

• Duy trì kỳ vọng cao cho con tôi và nhà trường 
• Chứng tỏ sự quan tâm thường xuyên đến sự tiến bộ của con tôi ở 

trường học 
• Hỗ trợ những các cố gắng tốt nhất của con tôi 
• Hỗ trợ và làm việc với nhân viên nhà trường để khuyến khích việc học 

tập của con tôi. 
 
Tôi đã đọc Bản Nội Qui Về Hạnh kiểm và ủng hộ cho các quy định và kỳ vọng đề 
ra. 
 
Ký Tên:           
      
Viết Tên Bằng chữ in:         
   
Ngày:             
 
 
Là một học sinh của Trường Bán Công FACTS, tôi cam kết sẽ: 

• Có trách nhiệm 
• Kiên trì 
• Tôn trọng chính mình và những người khác 
• Tử Tế 
• Nói và tìm kiếm sự thật 
• Là một công dân tốt 
• Thể hiện lòng dũng cảm 
• Thực hiện sự tự giác 
• Công bằng 
• Chấp nhận và học hỏi từ những hậu quả do có hành vi không phù hợp. 

 
 
Ký Tên           
      
Viết Tên Bằng chữ in:         
      


