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Sách nhiễu tình dục 
 
 
Hội đồng Quản trị Giáo dục cam kết duy trì một môi trường giáo dục không có sách nhiễu và đối 
xử phân biệt. Hội đồng ngăn cấm sách nhiễu tình dục ở học sinh gây ra bởi học sinh khác, nhân 
viên, hay người nào khác ở trường hay ở một hoạt động do trường bảo trợ hay có liên quan. Hội 
đồng cũng ngăn cấm trả thù hay hành động chống lại những người khiếu nại, làm chứng, giúp đỡ 
hay là tham gia các quy trình khiếu nại của học khu.  
 
(xem 0410 - Chính sách không phân biệt đối xử ở các Chương trình và Hoạt động của Học khu)  
(xem 1312.3 - Thủ tục Khiếu nại đồng nhất) 
(xem 4119.11/4219.11/4319.11 - Sách nhiễu tình dục) 
 
Chỉ dẫn/Thông tin 
 
Giám đốc Học khu hay người đại diện sẽ bảo đảm rằng học sinh trong Học khu được giảng dạy 
và có thông tin về sách nhiễu tình dục thích hợp với độ tuổi của các em. Những giảng dạy và 
thông tin như thế sẽ bao gồm:   
 
1. Những hành động và cách cư xử nào tạo nên sách nhiễu tình dục kể cả việc sách nhiễu 
 tình dục xảy ra giữa những người cùng giới tính.   
 
2. Một lời nhắn tin rõ ràng rằng học sinh không phải chịu đựng sách nhiễu tình dục. 
 
3. Khuyến khích báo cáo những lúc bị sách nhiễu tình dục ngay cả khi nạn nhân bị quấy 
 nhiễu không có than phiền.  
 
4. Thông tin về thủ tục của học khu về điều tra những khiếu nại và người mà bị báo cáo đã 
 sách nhiễu tình dục.  
 
(xem 5131.5 - Phá hoại và Viết vẽ bậy) 
(xem 5137 - Khung cảnh khẳng định của trường học) 
(xem 5145.3 - Không kỳ thị/Sách nhiễu) 
(xem 6142.1 - Sức khỏe tính dục và Giảng dạy ngăn ngừa HIV/AIDS) 
 
Thủ tục khiếu nại 
 
Bất cứ học sinh nào cảm thấy mình đang bị hay đã bị sách nhiễu tình dục bởi một nhân viên 
trường, bởi một học sinh khác hay bởi một người không phải là nhân viên trường trong cơ sở 
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trường hay ở một hoạt động liên quan tới trường (ví dụ: một vận động viên hay huấn luyện viên) 
thì phải liên lạc ngay với Viên thanh tra, hiệu trưởng hay bất cứ một nhân viên nào của học khu. 
Bất cứ học sinh nào thấy một việc kỳ thị hay  sách nhiễu thì phải báo cáo sự việc cho thanh tra 
hay hiệu trưởng trong vòng hai ngày đi học. Cuộc điều tra khiếu nại đó sẽ được tiến hành theo 
Thủ tục Khiếu nại đồng nhất AR 1312.3 – Uniform Complaint Procedures. 
 
(xem 1312.1 - Khiếu nại liên quan tới nhân viên học khu) 
(xem 5141.4 - Báo cáo và Ngăn ngừa Lạm dụng trẻ) 
 
Khi Giám đốc học khu hay người đại diện đã quyết định là có sách nhiễu thì vị này sẽ có hành 
động nhanh chóng, thích hợp để chấm dứt sách nhiễu và giải quyết hậu quả gây ra cho nạn nhân.    
 
Biện pháp kỷ luật 
 
Bất cứ học sinh nào có dính dáng tới sách nhiễu tình dục một ai ở trong trường hay trong một 
hoạt động được bảo trợ hay liên quan tới trường thì vi phạm chính sách này và sẽ bị biện pháp kỷ 
luật. Đối với học sinh lớp 4-12, hành động kỷ luật có thể bao gồm đuổi cảnh cáo và/hay đuổi 
học, miễn là trong việc dùng hình thức kỷ luật như thế, toàn bộ tình huống sự việc phải được 
xem xét kỹ. 
 
(xem 5131 - Hạnh kiểm) 
(xem 5144.1 - Tạm đuổi và Đuổi hẵn/Đối xử công bằng) 
(xem 5144.2 - Tạm đuổi và Đuổi hẵn/Đối xử công bằng (Học sinh có khuyết tật) 
 
Tính kín đáo và Lưu giữ hồ sơ 
 
Mọi khiếu nại và lý lẽ sách nhiễu tình dục sẽ được giữ kín trừ lúc cần thiết phải thực hiện điều 
tra hay áp dụng biện pháp cần thiết tiếp theo khác.  (5 CCR 4964) 
 
(xem 4119.23/4219.23/4319.23 - Không cho phép tiết lộ Thông tin giữ kín/Bí mật pháp lý) 
(xem 5125 - Hồ sơ Học sinh) 
 
Giám đốc Học khu hay Đại diện sẽ duy trì một hồ sơ của mọi trường hợp báo cáo sách nhiễu tình 
dục để giúp học khu theo dõi, giải quyết và ngăn ngừa sự lập lại hành động sách nhiễu trong 
trường học.  
 
 
 
Tham khảo pháp lý: 
BỘ LUẬT GIÁO DỤC 
200-262.4  Cấm kỳ thị giới tính 
48900  Lý do cho việc tạm đuổi hay đuổi hẵn 
48900.2  Lý do bổ túc cho  việc tạm đuổi hay đuổi hẵn; sách nhiễu tình dục 
48904  Trách nhiệm pháp lý của phụ huynh/giám hộ, cư xử xấu cố tình của học sinh 
48980  Thư báo lúc đầu niên học 
LUẬT HÌNH SỰ 
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51.9  Trách nhiệm pháp lý về sách nhiễu tình dục; những mối quan hệ thương mại, dịch vụ và 
chuyên môn 
1714.1  Trách nhiệm pháp lý của phụ huynh/giám hộ về hành vi xấu cố tình của trẻ 
LUẬT CHÍNH QUYỀN 
12950.1  Huấn luyện về sách nhiễu tính dục 
BỘ LUẬT NỘI QUY, TITLE 5 
4600-4687  Thủ tục khiếu nại đồng nhất  
4900-4965  Không kỳ thị trong các chương trình giáo dục tiểu học và trung học  
BỘ LUẬT HOA KỲ, TITLE 20 
1681-1688  Title IX, kỳ thị 
BỘ LUẬT HOA KỲ, TITLE 42 
1983  Biện pháp hình sự cho việc tước đoạt quyền lợi 
2000d-2000d-7  Title VI, Bộ Luật Nhân quyền năm 1964  
2000e-2000e-17  Title VII, Bộ luật Nhân quyền năm 1964 như tu chỉnh 
BỘ LUẬT NHỮNG QUY ĐỊNH LIÊN BANG, TITLE 34 
106.1-106.71 Không kỳ thị giới tính trong các chương trình giáo dục 
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
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Reese v. Jefferson School District, (2001, 9th Cir.) 208 F.3d 736 
Davis v. Monroe County Board of Education, (1999) 526 U.S. 629 
Gebser v. Lago Vista Independent School District, (1998) 524 U.S. 274 
Oona by Kate S. v. McCaffrey, (1998, 9th Cir.) 143 F.3d 473 
Doe v. Petaluma City School District, (1995, 9th Cir.) 54 F.3d 1447 
 
Quản lý các nguồn tài nguyên: 
VĂN PHÒNG XUẤT BẢN NHÂN QUYỀN 
Sách nhiễu tình dục:  Không phải là học hành, tháng 9,  2008 
Duyệt lại Hướng dẫn sách nhiễu tình dục, tháng giêng,  2001 
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