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Quy định hành chánh 
 
AR 5145.7  
Học sinh 
 
Sách nhiễu tình dục 
 
 
Sách nhiễu tình dục bị ngăn cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, những tấn công tình 
dục không được ưng thuận, yêu cầu đặc ân tình dục không mong muốn hay những hành 
vi về tay chân, nhìn, nói không được ưng thuận mà có tính chất tình dục đối với người 
cùng phái hay khác phái trong bối cảnh giáo dục liên quan tình dục và theo một trong 
những điều kiện sau: (Bộ Luật Giáo dục 212.5; 5 CCR 4916) 
 
1. Phục tùng hành vi thấy rõ hay không rõ, tạo ra một điều kiện về tình trạng học 
 hành hay tiến bộ của học sinh  
 
2. Phục tùng hay khước từ hành vi của một học sinh được dùng làm căn bản cho 
 quyết định học hành ảnh hưởng tới học sinh 
 
3. Hành động có mục đích hay tác dụng ảnh hưởng tiêu cực vào thành tích học hành 
 của học sinh hay tạo ra một môi trường giáo dục hăm dọa, thù địch hay khó chịu 
 
4. Phục tùng hay khước từ hành vi của một học sinh được dùng làm căn bản cho 
 quyết định ảnh hưởng học sinh liên quan tới quyền lợi và dịch vụ, danh dự, 
 chương trình hay sinh hoạt nào có sẵn hay qua bất cứ chương trình hay hoạt động 
 nào của học khu   
 
Những ví dụ về loại hành vi bị ngăn cấm trong học khu và có thể tạo ra sự sách nhiễu tình 
dục bao gồm, nhưng không giới hạn đến: 
 
1. Liếc mắt, ve vãn hay gạ gẫm có tính cách dục tình mà không được ưng thuận 
 
2. Nói bóng gió, gièm pha về tình dục, đe dọa, lạm dụng ngôn từ, lời nhận xét lăng 
 mạ hay mô tả bậy bạ về tình dục  
 
3. Nhận xét hoặc nói trắng trợn về thân hình một cá nhân nào hay trò chuyện riêng 
 tư quá mức 
 
4. Những câu nói giỡn, bích chương, ghi chú, câu chuyện, hình vẽ hình ảnh xúc 
 phạm, cử chỉ tục tĩu hay những hình ảnh khiêu dâm trong máy vi tính 
 
5. Những chuyện nhảm tình dục lan truyền 
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6. Chọc ghẹo hay nhận xét tình dục về học sinh ghi danh trong một lớp mà chủ yếu 
 chỉ có một giới tính   
 
7. Xoa bóp, ôm, vuốt ve, âu yếm hay chà lên mình  
 
8. Sờ mó một ai hay áo quần ai một cách dục tình 
 
9. Có hành động ngăn chận hay bất cứ can thiệp vào hoạt động của trường khi 
 hướng tới cá nhân trên cơ bản tính dục 
 
10. Phô bày những vật dụng có gợi ý về tình dục 
 
Thực thi chính sách của Học khu 
 
Giám đốc hay đại diện sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp để củng cố chính sách chống 
sách nhiễu tình dục của Học khu. Như cần thiết thì những biện pháp này có thể bao gồm 
những việc sau đây:  
 
1. Dẹp bỏ viết vẽ bậy hay xúc phạm  
 
 (xem 5131.5 - Phá hoại và Viết vẽ bậy) 
 
2. Tổ chức huấn luyện cho học sinh, nhân viên và phụ huynh/giám hộ về cách nhận 
 biết sách nhiễu và cách đáp trả.   
 
 (xem 4131 - Phát triển nhân viên) 
 
3. Phổ biến và/hay tóm tắt chính sách và quy định của Học khu liên quan tới Sách 
 nhiễu tình dục 
 
4. Hành động phù hợp với luật pháp liên quan tới tính bảo mật của học sinh và hồ sơ 
 nhân sự,thông báo đáp ứng của trường cho phụ huynh/giám hộ và cộng đồng 
 
 (xem 4119.23 - Không cho phép Tiết lộ Thông tin riêng tư/Bí mật pháp lý)  
 (xem 5125 - Hồ sơ học sinh) 
 
5. Áp dụng biện pháp kỷ luật thích hợp 
 
 Ngoài ra biện pháp kỷ luật cũng áp dụng cho người nào bị tìm thấy khiếu nại về 
 sách nhiễu tình dục mà họ biết không đúng sự thật. 
 
 (cf. 4118 - Tạm đuổi/Biện pháp kỷ luật) 
 (cf. 4218 - Đuổi/đình chỉ học/Biện pháp kỷ luật) 
 (cf. 5144.1 - Tạm đuổi và Đuổi học/Xét xử công bằng) 
 (cf. 5144.2 - Tạm đuổi và Đuổi học/Xét xử công bằng (Học sinh có khuyết tật) 
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Thông báo 
 
Một bản sao của chính sách Sách nhiễu tình dục và quy định của Học khu sẽ:  
 
1. Được gởi kèm theo các thư thông báo gởi cho phụ huynh/giám hộ vào đầu mỗi 
 năm học (Bộ Luật Giáo dục 48980; 5 CCR 4917) 
 
 (xem 5145.6 - Thư thông báo phụ huynh) 
 
2. Được trưng bày ở một địa điểm rõ ràng trong tòa nhà hành chánh hay một nơi 
 khác nơi có dán các thông cáo luật lệ, thủ tục và tiêu chuẩn hạnh kiểm của học 
khu  (B ộ Luật Giáo dục 231.5) 
 
3. Được cung cấp như là một phần của chương trình định hướng tiến hành cho học 
 sinh mới vào đầu mỗi quý, học kỳ hay học hè (Bộ Luật Giáo dục 231.5) 
 
4. Xuất hiện trong bất cứ ấn phẩm nào của trường hay học khu mà có đăng luật lệ, 
 thủ tục và tiêu chuẩn hạnh kiểm của học khu (Bộ Luật Giáo dục 231.5) 
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