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Quy định  715-5 

DÂNH SÁCH CÁC TỘI PHẠM HÌNH SỰ MÀ MỘT HỌC SINH CÓ THỂ BỊ KE� T TO�̣ I DỰÂ TRÊN MỘT 
CA� O BUO�̣ C; HOẶC ĐƯỢC BÓ  TRÍ LẬ   I, BỊ ĐÌNH CHỈ DÀI HẠN  HOA�̣ C BỊ TRỤC XUẤT DO XÉ   T X   Ư�   LIÊN 

QUÂN ĐẾN  CÂ ́   O  BUO�̣ C 

Thêô quy định ở p  ha�n mụ c § 22.1-277 (B) của Bộ luật Virginia, một bộ phận trường học có thể 
đình chỉ hôặc trục xuất một học sinh để xét xử tội phạm hôặc để kết án chô một hôặc nhiều cá c tội 
phạm hình sự  được liệt kê trông § 16.1-260 (G) của Bộ luật Virginia. Những vi phạ m, như đượ c nêu 
ra trong Bộ luật Virginia, bao gồ m: 

1. Mô ̣ t hành vi phạm tô ̣ i về súng đạn thêô Điều 4 (§§ 18.2-279, et seq.), 5 (§§ 18.2-
288, et seq.), 6 (§§ 18.2-299, et seq.), 6.1 (§ 18.2-307.1 et seq.), hoa ̣c 7 (§§ 18.2-
308.1, et seq.) của Chương 7 của Tiêu đề 18.2;

2. Tô ̣ i giết người, thêô Điều 1 (§§ 18.2-30, et seq.) của Chương 4 Tiêu đề 18.2;
3. Tô ̣ i trộng tán công và làm tổn thương thân thể, thêô Điều 4 (§§ 18.2-51, et seq.)

của Chương 4 Tiêu đề 18.2;
4. Tô ̣ i tán công phạm tình dục hình sự, thêô Điều 7 (§§ 18.2-61, et seq.) của

Chương 4 Tiêu đề 18.2;
5. Sản xua ́̉ t, bán, làm quà, phân phối, hoa ̣c sở hữu Tố Chát Danh sách I hoa ̣c II,

thêô Điều 1 (§§ 18.2-247, et seq.) của Chương 7 Tiêu đề 18.2;
6. Sản xuát, bán  hoa ̣c phân phối càn sa, thêô Điều 1 (§§ 18.2-247, et seq.) của Chương 7

Tiêu đề 18.2;
7. Tô ̣ i phạm phống hổa và cố liên quan thêô Điều 1 (§§ 18.2-77, et seq.) của

Chương 5 Tiêu đề 18.2;
8. Những hành vi trô ̣m cáp và vi phạm cố liên quan theo từ khoản §§ 18.2-

89 đến 18.2-93;
9. Cướp bốc, theo khoản § 18.2-58;

10. Hoạt đô ̣ ng băng đảng đường phố phạm pháp hiǹh sự bị cám theo § 18.2-46.2;
11. Tuyển dụng thanh thiếu niên khác cho hoạt đô ̣ ng băng đảng đường phố

hình sự phạm pháp, theo § 18.2-46.3.

12. Mô ̣ t hành đô ̣ng bạo lực do mô ̣ t đám đông, thêô § 18.2-42.1; hoa ̣c
13. Bát cốc bát kỳ người nào theo § 18.2-47 or § 18.2-48.

Danh sá ch cá c vi phạ m á p dụ ng cho cá c trường hợp liên quan đến việc đình chỉ hoặc đuo� i 
học  cá c hộ c sinh thêô Quy định 745-1 “Đình chỉ Dà i hạ n hoặc đuo� i học Hộ c sinh,” của Sở 
Giáo dục Prince William, cũ ng như khởi đa�u ghi danh cá c hộ c sinh trong bộ phận trường 
học  được nêu ra trông Quy định 715-5, “Tiết lộ Ho�  sơ Kỷ  luật  và H ình sự  Trước khi Ghi 
danh” của Sở Giáo dục Prince William. 




