
HỌC KHU THỐNG NHẤT OAKLAND 

Chính sách Hội đồng 
 

BP 5145.3 – Không kỳ thị/Sách nhiễu 
Học sinh 
 
 
Hội đồng Quản trị Giáo dục mong muốn bảo đảm cơ hội đồng đều cho tất cả học sinh trong việc 
thu nhận hay hưởng các chương trình giáo dục của học khu, chương trình hướng dẫn, cố vấn, 
chương trình thể thao, thi cử và các hoạt động khác. Các chương trình và hoạt động của học khu 
sẽ không có kỳ thị bao gồm sách nhiễu liên quan tới giới tính thực sự hay nhận thấy, nhóm chủng 
tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, màu da, khuyết tật tâm thần hay thân thể, tuổi tác hay 
ý hướng tình dục.. 
 
(xem 0410 - Không kỳ thị trong các Chương trình và Hoạt động của Học khu)  
(xem 5145.9 - Cư xử do căm ghét) 
(xem 5146 - Học sinh Hôn nhân/Có thai/Nuôi dạy con cái) 
(xem 6164.6 - Nhận biết và Giáo dục theo Section 504) 

 
Hội đồng ngăn cấm kỳ thị, đe dọa hay sách nhiễu học sinh do một học sinh khác, một nhân viên 
hay một người nào làm việc trong học khu. Sự ngăn cấm sách nhiễu bao gồm hành vị viết, nói 
hay không bằng lời nói, cơ thể dựa trên một trong những loại kể trên mà gây ra trầm trọng và lan 
tràn ảnh hưởng tới khả năng của học sinh khi tham gia hay hưởng lợi một chương trình giáo dục 
hay hoạt động nào; tạo nên một môi trường giáo dục xúc phạm, thù địch hay đe dọa có mục dích 
hay tác dụng can thiệp thực sự hay không hợp lý vào thành tích học hành của học sinh; hoặc là 
ảnh hưởng bất lợi đến những cơ hội giáo dục của học sinh.  
 
Nhân viên trường và những người tình nguyện sẽ cẩn thận bảo vệ chống lại sự phân biệt chủng 
tộc, thành kiến và rập khuôn trong việc giao các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn đến 
giảng dạy, hướng dẫn và giám sát.  
 
(xem 5145.2 - Tự do Ngôn luận/Phát biểu) 
(xem 6145 - Những hoạt động ngoại khóa và cùng học trình) 
(xem 6145.2 - Tranh đua thể thao) 
(xem 6164.2 - Dịch vụ Hướng dẫn/Cố vấn) 

 
Hiệu trưởng hay đại diện sẽ phát triển một kế hoạch để cung cấp các sửa đổi thích hợp cho học 
sinh khi cần thiết phải bảo vệ các em khỏi hành vi kỳ thị, sách nhiễu hay đe dọa.  
 
Bất cứ học sinh nào có hành vi kỳ thị hay sách nhiễu một người nào trong trường hay trong một 
hoạt động liên quan tới trường hay do trường bảo trợ thì đều vi phạm chính sách này và sẽ bị 
biện pháp kỷ luật. Đối với những học sinh lớp 4-12 biện pháp kỷ luật có thể bao gồm tạm đuổi 
và/hay đuổi hẵn với điều kiện là khi áp đặt kỷ luật như vậy, mọi tình huống của sự việc phải 
được xem  xét kỹ.  
 
(xem 4118 - Tạm đuổi/Biện pháp kỷ luật) 
(xem 4119.21/4219.21/4319.21- Các Tiêu chuẩn chuyên môn) 
(xem 4218 - Đuổi/Đình chỉ học/Biện pháp kỷ luật) 
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(xem 5131 - Hạnh kiểm) 
(xem 5144 - Kỷ luật) 
(xem 5144.1 - Tạm đuổi và Đuổi hẵn/Quyền xét xử công bằng) 
(xem 5144.2 - Tạm đuổi và Đuổi hẵn/Quyền xét xử công bằng (Học sinh có khuyết tật)) 
 
 
Thủ tục khiếu nại 
 
Hội đồng qua đây chỉ định chức vụ sau đây như là Thanh tra cho việc Chống kỳ thị để xử lý các 
khiếu nại về học sinh liên quan tới kỳ thị và sách nhiễu và những hỏi han về các chính sách 
Không kỳ thị của Học khu: 
 
Văn phòng Thanh tra 
1025 Second Avenue, Room 316 
Oakland, CA  94606 
Telephone: (510) 879-8685 
Fax: (510) 879-8035 
 
(xem 1312.1 - Khiếu nại liên quan tới nhân viên học khu) 
(xem 1312.3 - Thủ tục khiếu nại đồng nhất) 
 
Bất cứ học sinh nào mà cảm thấy mình là đối tượng của kỳ thị hay sách nhiễu phải liên lạc ngay 
với viên thanh tra, hiệu trưởng hay bất cứ nhân viên học khu nào khác. Bất cứ học sinh nào 
chứng kiến một sự việc kỳ thị hay sách nhiễu thì phải tường trình sự việc cho thanh tra, hiệu 
trưởng hay bất cứ nhân viên học khu nào khác cho dù nạn nhân có nộp khiếu nại hay không. Một 
nhân viên mà nhận được một khiếu nại như thế sẽ tường trình 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. 
 
Giám đốc Học khu hay đại diện sẽ bảo đảm rằng cuốn sách cẩm nang học sinh mô tả rõ ràng 
chính sách không kỳ thị của học khu, các thủ tục để nộp khiếu nại về kỳ thị hay sách nhiễu và 
những hướng dẫn có sẵn cho học sinh nào cảm thấy mình là nạn nhân của kỳ thị hay sách nhiễu. 
Chính sách học khu cũng có thể được niêm yết trên website của học khu hay bất cứ địa điểm nào 
mà học sinh dễ thấy.  
 
Tham khảo pháp lý: 
BỘ LUẬT GIÁO DỤC 
200-262.4  Ngăn cấm kỳ thị 
48900.3  Tạm đuổi hay Đuổi hẵn vì hành động bạo lực căm ghét 
48900.4  Tạm đuổi hay Đuổi hẵn vì đe dọa hay sách nhiễu  
48904  Trách nhiệm pháp lý của phụ huynh/giám hộ về hành vị xấu cố tình của học sinh 
48907  Học sinh thực tập phát biểu tự do 
48950  Tư do ngôn luận 
49020-49023  Các Chương trình thể thao 
51500  Giảng dạy hay hành động bị ngăn cấm 
51501  Phương tiện giảng dạy bị ngăn cấm 
60044  Những tài liệu giảng dạy bị ngăn cấm 
BỘ LUẬT DÂN SỰ 
1714.1  Trách nhiệm pháp lý của phụ huynh/giám hộ cho hành vi xấu tố tình của trẻ  
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BỘ LUẬT HÌNH SỰ 
422.55  Định nghĩa tội ác căm ghét 
422.6  Tội phạm, sách nhiễu 
BỘ LUẬT NHỮNG QUY ĐỊNH, TITLE 5 
4600-4687  Các 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 của các tu chỉnh Giáo dục năm 1972 
BỘ LUẬT HOA KỲ, TITLE 42 
2000d-2000e-17  Title VI và Title VII Đạo luật dân quyền năm 1964, như tu chỉnh 
2000h-2-2000h-6  Title IX của đạo luật dân quyền năm 1964 
BỘ LUẬT CÁC QUY ĐỊNH LIÊN BANG, TITLE 34 
100.3  Ngăn cấm kỳ thị vì chủng tộc, màu da hay nguồn gốc quốc gia  
104.7  Chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm cho Section 504 
106.8  Chỉ định nhân viên chịu trách nhiệm cho Title IX 
106.9  Thông báo về sự Không kỳ thị vì giới tính  
CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
Donovan v. Poway Unified School District, (2008) 167 Cal.App.4th 567 
Flores v. Morgan Hill Unified School District, (2003) 324 F.3d 1130 
 
Các tài nguyên quản lý: 
CÁC ẤN PHẨM CỦA CSBA 
Cung cấp một môi trường học hành an toàn, không kỳ thị cho Tất cả học sinh, Tóm tắt chính 
sách, tháng 4, 2010 
CỐ VẤN PHÁP LÝ BỘ GIÁO DỤC CALIFORNIA 
Luật lệ và quy định - Ngăn ngừa Bạo lực và An toàn cho học sinh California, tháng 4, 2004 
ẤN PHẨM TRUNG TÂM TU CHỈNH ĐẦU TIÊN 
Trường công và Ý hướng tình dục: Một khung sườn tu chỉnh đầu tiên để tìm ra cơ bản chung,  
2006 
ẤN PHẨM HIỆP HỘI HỘI ĐỒNG TRƯỜNG QUỐC GIA 
Nói về những vấn đề pháp lý chung quanh Ý hướng tình dục của học sinh và nhận diện giới tính, 
2004 
BỘ GIÁO DỤC HOA KỲ, VĂN PHÒNG ẤN PHẨM DÂN QUYỀN 
Thông báo về sự Không kỳ thị, tháng Giêng 1999 
WEB SITES 
CSBA:  http://www.csba.org 
Liên hiệp các trường an toàn ở California: http://www.casafeschools.org 
Bộ Giáo dục California:  http://www.cde.ca.gov 
Trung tâm tu chỉnh đầu tiên:  http://www.firstamendment.org 
Hiệp hội Hội đồng Trường quốc gia:  http://www.nsba.org 
Bộ Giáo dục Hoa kỳ, Văn phòng dân quyền:  http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 
 
 
7/14/04; 10/26/11A 
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