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Khiéu Nại Bát Nạt 
 

“Bô ̣  Quy tác Ứng xử” của He ̣  Trường Công Qua ̣n Prince William tuyên bố ràng, “Bát nạt cố nghiã là 
bất kỳ hành vi hung hăng và không được hoan nghênh với nhằm mục đích gây tổn hại, đe dọa, 
hoặc làm nhục nạn nhân; liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực thực sự hay được nhận thức 
giữa kẻ xâm phạm hoặc những kẻ xâm phạm và nạn nhân; và được lặp đi lặp lại theo thời gian 
hoặc gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Bắt nạt cũng baô gồm bắt nạt trên mạng hoa ̣c trên trực 
tuyén, trông đố liên quan đến việc truyền phát, nhận, hoặc hiển thị các thông điệp và/hoặc hình 
ảnh đie ̣n tử.” Bắt nạt không bao gồm trêu chọc, đùa giỡn, tranh cãi, hoặc xung đột đồng đảng biǹh 
thường. Hiệu trưởng và nhân viên của trường này cam kết thực thi “Bô ̣  Quy tác Ứng xử” và sẽ đáp 
ứng mô ̣ t cách kịp thời và phù hợp đối với các khiếu nại về hành vi bắt nạt. Bất cứ học sinh nào có 
thể nộp đơn khiếu nại bằng cách nói chuyện với viên đièu hành và/hoặc hoàn thành mẫu đơn này 
và gởi đén một viên phố hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng. 

 
VUI  LÒNG VIẾT IN 

 
Tên của Người Thưa kie ̣n:________________________________________________________________________  

 

Trường:____________________________________________________________________________________________  
 

(Các) Tên của (Những)  Người bị Buộc tội Bát nạt:____________________________________________  
 

 
    _____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________ 

Mô tả về Khiếu nại (sử dụng các ngày tháng, thời gian, các tên nhân chứng cụ thẻ, v.v. nếu có 
thể): 

  

  ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

      Chữ ký Người Khiéu nại:  _____________________________________   Ngày: __________________________________ 

  
  
 

GHI CHÚ: Mọi khiếu nại sẽ được tiép theo sau với một cuộc điều tra. Những người bị cáo buộc cũng như 
(các) phụ huynh/(các) người giám hô ̣  của các em học sinh liên quan sẽ được thông báo về các khiếu nại, các 
nhân chứng sẽ được phỏng vấn, và tất cả các thông tin sẽ được giữ kín ngoại trừ những gì càn phải được 
chia sẻ như là một phần của cuộc điều tra. 


