BÁO CÁO VỀ HÀNH VI HỌC ĐƯỜNG SỞ GIÁO DỤC BANG LOUISIANA
Tuân theo R.S. 17:416(A) mục đích của báo cáo này là để thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về một sự cố hành vi xảy ra tại khuôn viên
trường, trong lớp học, căn tin, phòng tập thể dục, hội trường, những nơi khác trong trường hoặc trong những hoạt động tại trường, và hành
động kỷ luật tương ứng các quan chức nhà trường đã thực hiện. Bởi vì sự cố này hoặc những sự cố khác có thể phương hại đến sự an toàn,
sức khỏe hoặc việc học tập của những học sinh khác, phụ huynh được khuyến khích thảo luận về sự cố này và những hệ quả có thể có với học
sinh này để tránh xảy ra trong tương lai.
Tên học sinh:

Số điện thoại:

Tên Giáo viên/Nhân viên:

Giáo viên/Nhân viên/Địa điểm:

Tên Hiệu trưởng:

Trường:

Chọn Một:

Ngày xảy ra Sự cố:

Giáo dục Phổ thông

504

Bậc học/Khối:

Thời gian:

Địa điểm:

Giáo dục Đặc biệt

Mã Thời gian:

01 Trước Giờ học trên Sân trường, 02 Trong Giờ học, 03 Giữa Giờ học, 04 Sau Giờ Học Bình thường & Được Giám sát,
05 Từ nhà đến/Từ trường về, 06 Tại Trạm Xe buýt hoặc Trạm Chuyển tiếp, 07 Trong lúc Sự kiện Ngoại khóa/Hội đoàn,
08 Giờ Ra chơi, Câu lạc bộ, Giờ Tự do, 09 Tiết Sinh hoạt Chủ nhiệm, 10 Bữa sáng/Bữa trưa

Mã Địa điểm:

01 Lớp học, 02 Nhà vệ sinh, 03 Phòng ăn, 04 Sảnh, 05 Sân chơi,07 Tại Trạm Xe buýt hoặc Trạm Chuyển tiếp,
08 Bãi Giữ xe, 09 Phòng Tủ chứa đồ, 10 Điện thoại Di động, 11 Internet, 12 Từ nhà đến hoặc Từ trường về,
13 Sự kiện do Trường Tài trợ, 14 Nhà, 98 Chương trình Ngoại khóa, 99 Khác

BỘ MÃ SỐ VI PHẠM/LÝ DO (Đánh dấu tất cả nếu áp dụng)
01.

Cố ý không vâng lời

02.

Bất kính với người trên

03.

Vu khống người trên

04.

Sử dụng ngôn ngữ báng
bổ và/hoặc tục tĩu

12.

Có hành vi vô đạo đức
hoặc ác ý

13.

05.
06.

Có hành vi hoặc thói quen
gây thương tích cho bạn
bè mình

07.

Sử dụng hoặc sở hữu bất
cứ chất nguy hiểm được
kiểm soát nào được quy
định bởi Luật Chất Nguy
hiểm Được Kiểm soát
Đồng nhất, dưới mọi
hình thức

08.

Sử dụng hoặc sở hữu
thuốc lá, hộp quẹt, hoặc
bao diêm

09.

Sử dụng hoặc sở hữu đồ
uống có cồn

10.

Gây rối trong trường hoặc
thường xuyên vi phạm
nội quy

11.

14.

15.

16.

Chặt chém, bôi xấu, hoặc 17.
phá hoại bất cứ phần nào
của công trình trường học/ 18.
phá hoại của công
Viết lời báng bổ và/hoặc
tục tĩu hoặc vẽ tranh tục tĩu 19.
Sở hữu vũ khí theo
Mục 921 Tiêu đề 18 Bộ
20.
Quy tắc Hoa Kỳ đã định
nghĩa. Quy tắc, *Việc sử
dụng mã 13 đòi hỏi gửi
21.
bổ sung mã Loại Vũ khí
(Weapon Type).
Sở hữu súng (không bị luật 30.

pháp liên bang cấm), dao,
hoặc những khí cụ khác có
thể được dùng làm vũ khí, 31.
mà nếu sử dụng chúng bất
cẩn có thể gây nguy hiểm
hoặc thương tích (Ngoại trừ
33.
dao xếp có độ dài lưỡi dao
< 2 ½“ - tham khảo mã 31).
Ném những vật có khả
năng gây thương tích
cho người khác
Xúi giục hoặc tham gia xô
xát trong phạm vi giám sát
của trường

Vi phạm quy định giao
thông hoặc an toàn

36.

Cyber Bullying
(*complete Bullying Form)

Rời khỏi khuôn viên
trường hoặc lớp học mà
không xin phép

37.

Báo động Giả/Báo động
có Bom

Thường xuyên đi trễ và/
hoặc vắng mặt

38.

Làm giả

39.

Đánh bạc

40.

Thiếu Văn minh Nơi
công cộng

41.

Hành vi tục tĩu hoặc Sở
hữu Văn hóa phẩm Tục
tĩu/Khiêu dâm

42.

Sử dụng Công nghệ
trái phép

43.

Ăn mặc không đứng đắn

44.

Gian lận thi cử

45.

Tội Xâm nhập Trái phép

46.

Không Đảm nhiệm Hậu
quả được Phân công

47.

Sử dụng Internet sai mục
đich/Vi phạm chính sách
về đồ điện tử/công nghệ

48.

Quấy rối Tình dục

49.

Báo cáo Giả

50.

Tội về Bạo lực
(theo R.S. 14:2B) 14:2B)

Lấy tài sản hoặc vật sở
hữu của người khác mà
không xin phép
Phạm bất cứ tội nặng nào
khác
Nổ súng hoặc sử dụng
vũ khí bị luật pháp liên
bang cấm
Sở hữu dao xếp hoặc
dao rọc giấy có độ dài
lưỡi dao < 2 ½“
Sử dụng thuốc bán không
cần toa (OTC) theo cách
khác với như được chỉ
định hoặc cho phép

34.

Sở hữu Áo Giáp

35.

Bắt nạt/Quấy rối
(*hoàn tất Mẫu đơn về
Bắt nạt ,Bullying Form)

NHẬN XÉT/MÔ TẢ VỀ SỰ CỐ:

(HIỆU ĐÍNH NGÀY 7/7/2017)

BÁO CÁO VỀ HÀNH VI HỌC ĐƯỜNG SỞ GIÁO DỤC BANG LOUISIANA
HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI GIÁO VIÊN HOẶC NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG KHÁC
Học sinh có tên bên trên được báo cáo ở đây về hành vi không thích hợp như được mô tả trong báo cáo này. Đây là lần giới thiệu đến nơi khác về vấn
đề hành vi thứ 1 2 3 4 5
(khoanh tròn một) hoặc khác tích lũy đến nay của học sinh này. Tôi đã thực hiện (những) hành động sau:
011

Giới thiệu đến Văn phòng

022

Nghỉ học để Điều trị

012

Giới thiệu đến Nhà Tư vấn

025

Phòng Can thiệp

013

Giới thiệu đến Nhân viên Xã hội

080

Phân công Công việc để Sửa chữa

014

Giới thiệu đến SBLC

120

Hội thảo Học sinh

018

Lần Giới thiệu thứ Hai (PBIS)

140

Khiển trách Học sinh

019

Lần Giới thiệu thứ Ba (PBIS)

160

Mất các Đặc quyền

Liên hệ Phụ huynh/Người Giám hộ?

CÓ

KHÔNG

Ngày:

Thời gian:

030

Tiến hành Những Hành động Khắc
phục

173

Hội thảo với Phụ huynh hoặc Người
Giám hộ

175

Hội thảo với Hiệu trưởng

999

Hành động Khác

Ngày Gọi Điện thoại

Thư

Hội thảo:

Thời gian:

ĐỀ NGHỊ CỦA GIÁO VIÊN HOẶC NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG KHÁC:
Chữ ký Nhân viên Nhà trường:

Ngày:

HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Học sinh có tên bên trên được báo cáo ở đây về hành vi không thích hợp như được mô tả trong báo cáo này. Đây là lần giới thiệu đến nơi khác về vấn
đề hành vi thứ 1 2 3 4 5
(khoanh tròn một) hoặc khác tích lũy đến nay của học sinh này. Tôi đã thực hiện (những) hành động sau:
000

000 Không có Hành động – chỉ sử
dụng nếu không thực hiện bất cứ
hành động nào cần báo cáo

014

001

Đề nghị Đuổi học

016

Ngày Giới thiệu đến Tòa án:

002

Đình chỉ Không được Tham gia Học
tập trong Trường từ
đến

017

Giới thiệu đến Lực lượng Hành pháp
(Kết quả Bắt giữ Có Không)

004

Đình chỉ nhưng vẫn Tham gia Học tập
trong Trường từ
đến

020

Phòng Cách ly (TOR, Time Out Room)

030

Tiến hành Những Hành động
Khắc phục

040

Quản thúc Tại Trường từ

đến

043

Quản thúc sau Giờ học từ

đến

045

Quản thúc Ngày Cuối tuần từ
đến

006

Đình chỉ nhưng vẫn Học tập ở Nơi
Khác từ
đến

012

Giới thiệu đến Nhà Tư vấn

013

Giới thiệu đến Nhân viên Xã hội

Thủ phạm: Tổn thương Thân thể Nghiêm trọng
nhân Điều trị Y tế C K :
Liên hệ Phụ huynh/Người Giám hộ?

CÓ

C

Giới thiệu đến Ủy ban Cấp Trường
(School Building Level Committee,
SBLC)

K Nạn nhân Điều trị Y tế

KHÔNG

Ngày:

Mã Vi phạm/Lý do Chính SIS đã Nhập:

C

080

Phân công Công việc để Sửa chữa

120

Ngày Hội thảo Học sinh:

140

Khiển trách Học sinh

160

Mất các Đặc quyền

173

Hội thảo với Phụ huynh hoặc Người
Giám hộ vào ngày:

175

175 Hội thảo với Hiệu trưởng vào
ngày:

180

Hình phạt Đòn roi (Corporal
Punishment) (nếu đánh dấu, hãy hoàn
tất Danh sách kiểm tra Sự cố “Hình
phạt Đòn roi”)

999

(Các) hành động Khác:

K : Tổn thương Thân thể Nghiêm trọng

Thời gian:

Ngày Gọi Điện thoại

Thư

Chữ ký Hiệu trưởng:

C

Hội thảo:

K Nạn
Thời gian:
Ngày:

BÌNH LUẬN CỦA HỌC SINH VÀ/HOẶC PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ:

Chữ ký Học sinh:

Chữ ký Phụ huynh/Người Giám hộ:

Ngày hiện tại:

Đánh dấu những ô thích hợp khi có cung cấp những bản sao của văn bản này:
Phụ huynh/Người Giám hộ

Hồ sơ Học sinh tại Trường

Nhân viên Điền Báo cáo này

Hiệu trưởng

*LƯU Ý: H
 iệu trưởng sẽ trả lại một bản sao đã được hoàn tất của mẫu đơn này cho người nhân viên đề xướng việc giới thiệu trong
vòng 48 tiếng (ngoại trừ ngày không làm việc) kể từ khi đơn này được đệ trình đến hiệu trưởng.
** Đính kèm: Cung cấp bản sao của tất cả văn bản liên quan đến hành vi của học sinh có tên bên trên và được nhân viên gửi giấy giới thiệu
này chuẩn bị.
(HIỆU ĐÍNH NGÀY 7/7/2017)

BÁO CÁO VỀ HÀNH VI HỌC ĐƯỜNG SỞ GIÁO DỤC BANG LOUISIANA

(HIỆU ĐÍNH NGÀY 7/7/2017)

