
Quy định 745-1 
HỌC SINH 
Ngày 26/4/2017 

 

 
HỌC SINH 

 
Đỉnh chỉ Dài hạn hoặc Đuổi học Học sinh 

 
Các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh của Trường Công 
Lập Quận Prince William (Prince William County Public School, PWCS) được nêu trong quy 
định này và được tóm tắt trong "Bộ Quy tắc Ứng xử" của PWCS. Ngoài ra, một học sinh có thể 
bị đình chỉ khi bị xét xử hoặc kết án một số tội được quy định trong Bộ Luật Virginia và Quy 
Định 681-1, "Các Chương trình Giáo dục Phi Truyền thống". 

 
Đối với mục đích của quy định này, thuật ngữ "ngày học" là ngày mà diễn ra các buổi học với 
mục đích giảng dạy, còn thuật ngữ "ngày làm việc" là ngày mà Văn phòng Quản lý Học sinh và 
Các Chương trình Thay thế (Office of Student Management and Alternative Programs, OSMAP) 
làm việc. Trường hợp quy định này yêu cầu phải nộp văn bản hoặc giấy tờ cho bất kỳ đại diện, 
nhân viên, hoặc phòng ban nào của Văn phòng Nhà trường vào một ngày cụ thể thì bạn phải gửi 
văn bản hoặc giấy tờ đó cho đại diện, nhân viên hoặc phòng ban đó trước 4 giờ chiều của ngày 
học hay ngày làm việc. 

 
Các Điều khoản Chung Liên quan đến Đình chỉ Dài hạn và Đuổi học 

 
Các hành vi được xem là nguyên nhân đủ để bị đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học được nêu trong 
các chính sách và quy định của PWCS, Bộ luật Virginia, và "Bộ Quy tắc Ứng xử" của PWCS, 
nhưng không chỉ giới hạn ở hành vi đó. Các nhà quản trị trường học có thẩm quyền áp đặt 
và/hoặc đề xuất các biện pháp kỷ luật đối với nhiều hành vi của học sinh nếu hành vi đó có ảnh 
hưởng tiêu cực đến hoạt động của nhà trường, sức khoẻ, an toàn, hoặc an ninh của học sinh, 
nhân viên, hoặc tài sản của nhà trường, hoặc các cơ hội giáo dục của các học sinh khác. 

 
Các điều khoản của "Bộ Quy tắc Ứng xử" của PWCS được áp dụng khi học sinh có mặt tại các 
địa điểm, như: 

 
• Trong các hoạt động của trường diễn ra tại bất động sản thuộc sở hữu của Hội 

Đồng Nhà trường; 
• Khi đi đến và rời khỏi trường và điểm dừng xe buýt; 
• Trên xe buýt của nhà trường và tại bến xe buýt; 
• Trong các trường hợp liên quan đến hoạt động ngoại khóa, các hoạt động do 

trường bảo trợ như đi thực địa, các sự kiện thể thao và các hoạt động của câu lạc 
bộ; và 

• Khi hành vi của một học sinh xảy ra bên ngoài trường hoặc tài sản của nhà trường 
có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động hoặc phúc lợi chung của Văn phòng Nhà 
trường; ảnh hưởng đến tính nhất quán của quá trình giáo dục; đe dọa sức khoẻ, an 
toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên, hoặc ảnh hưởng đến tài sản của nhà 
trường; xảy ra khi học sinh thuộc thẩm quyền của trường trong vai trò nhân danh 
cha mẹ; xâm phạm quyền của học sinh hoặc nhân viên; hoặc tác động tiêu cực 
đến cơ hội học tập của các học sinh khác. 
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I. Đình chỉ Dài hạn 
 

A. Khoảng thời gian đình chỉ sẽ liên quan đến việc vi phạm hành vi cụ thể. 
Đình chỉ ngắn hạn đối với vi phạm hành vi nhỏ trong khoảng từ một đến 
10 ngày học được mô tả trong Quy định 744-1, "Đình chỉ Học Ngắn hạn Đối với 
Học sinh". Việc đình chỉ học dài hạn đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng sẽ 
kéo dài từ trên 10 ngày học đến dưới 365 ngày dương lịch. (Hiệu trưởng, trợ lý 
hiệu trưởng, và bất kỳ giáo viên nào thay mặt khi vắng mặt hiệu trưởng hoặc trợ 
lý hiệu trưởng và với thẩm quyền cần thiết, có thể quyết định đình chỉ học của 
một học sinh. Khi được sử dụng trong suốt quy định này, hiệu trưởng được định 
nghĩa là hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng hoặc bất kỳ giáo viên nào đóng vai trò là 
người được chỉ định của hiệu trưởng với thẩm quyền của hiệu trưởng). 

 
B. Như được nêu trong § 22.1-277.06(C) của Bộ luật Virginia, quản trị viên và 

Hội đồng Nhà trường sẽ xem xét các yếu tố hoặc các trường hợp đặc biệt sau 
đây trong bất kỳ đề nghị đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học: 

 
1. Tính chất, mức độ vi phạm; 

 
2. Mức độ nguy hiểm cho cộng đồng trường học; 

 
3. Hồ sơ kỷ luật của học sinh, bao gồm mức độ nghiêm trọng và số lần vi 

phạm trước đó; 
 

4. Sự phù hợp và tính sẵn có của một lớp hoặc chương trình học thay thế; 
 

5. Tuổi của học sinh và cấp lớp; 
 

6. Kết quả của bất kỳ đánh giá về sức khoẻ, lạm dụng chất gây nghiện, 
hoặc đánh giá giáo dục đặc biệt nào; 

 
7. Chuyên cần và hồ sơ học tập của học sinh; và 

 
8. Những vấn đề khác được coi là phù hợp. 

 
C. Các học sinh bị đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học bị cấm tới trường và tham gia 

các hoạt động liên quan đến nhà trường (các đội, câu lạc bộ, và tất cả các 
hoạt động được nhà trường tài trợ, kể cả các hoạt động thực hành) trong suốt 
thời gian 
bị đình chỉ học tập dài hạn hoặc đuổi học, và có thể bị bắt vì vi phạm, trừ khi học 
sinh là học sinh khuyết tật tham gia vào chương trình giảng dạy trên máy tính tại 
chỗ, là một học sinh phổ thông có đủ điều kiện tham gia 
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chương trình giáo dục trên máy tính (xem Quy định 681-1, "Các Chương trình 
Giáo dục Phi Truyền thống"), hoặc có văn bản cho phép của các viên chức nhà 
trường để được tới trường hoặc tham gia một hoạt động do trường bảo trợ. 

 
D. Như đã đề cập trong Quy định 747-1, "Văn phòng Quản lý Học sinh và Các 

Chương trình Thay thế", trong trường hợp hiệu trưởng quyết định đề nghị một 
học sinh phải chịu thêm một biện pháp kỷ luật ngoài việc đình chỉ học ngắn hạn, 
với sự đồng ý của Viên Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc, hiệu trưởng có thể kéo dài 
thời hạn đình chỉ học thêm năm ngày. Trong khi chờ kết quả cuối cùng của quyết 
định kỷ luật của Hội Đồng Nhà trường hoặc cho đến khi đình chỉ dài hạn hoặc 
đuổi học được áp dụng, học sinh sẽ được nhận các dịch vụ giáo dục sau ngày thứ 
10 bị đình chỉ học. Ngoài ra, học sinh có thể được phân lớp lại, bị  
đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sau khi xét xử một số tội trọng, như được nêu 
trong Quy định 681-1, "Chương trình Giáo dục Phi Truyền thống". 

 
II. Đuổi học 

 
A. Hội đồng Nhà trường Quận Prince William có thể đuổi học sinh vì lý do chính 

đáng. Học sinh bị đuổi học không được phép đến trường và sẽ không được phép 
tái nhập học trong 365 ngày dương lịch sau khi có quyết định của Ủy ban Kỷ luật 
của Hội đồng Nhà trường hoặc Hội đồng Nhà trường, trừ khi Ủy ban Kỷ luật của 
Hội đồng Nhà trường hay Hội đồng Nhà trường, sau khi xem xét đề xuất đuổi 
học, chỉ ra rằng học sinh có thể nộp đơn tái nhập học sớm. 

 
B. Như được nêu trong § 22.1-277.07(A) của Bộ luật Virginia, không có quy định nào 

trong mục này sẽ được hiểu là bắt buộc phải đuổi học học sinh, bất kể tình hình 
thực tế của tình huống cụ thể. 

 
C. Cần lưu ý rằng chỉ có Hội đồng Nhà trường mới có thẩm quyền đuổi học sinh 

khỏi nhà trường. Hội đồng Nhà trường có thể xem xét các yếu tố ngoài các 
trường hợp đặc biệt được liệt kê ở phần I.B. Những yếu tố có liên quan đến quyết 
định đuổi học, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, thái độ và sự tín nhiệm của học 
sinh và các nhân chứng khác trong quá trình kỷ luật; mức độ hợp tác của học sinh 
trong việc điều tra kỷ luật; bất cứ hậu quả nào về hình sự hoặc hậu quả do hành vi 
của học sinh gây ra; việc tham gia vào các chương trình điều trị tâm lý, kiểm soát 
tức giận, phục hồi chức năng hoặc các chương trình điều trị khác; và, trong 
trường hợp liên quan đến các chất bị cấm, việc học sinh tự nguyện trình báo để 
kiểm tra việc sử dụng chất bị cấm hoặc tham gia vào các chương trình tư vấn 
hoặc điều trị lạm dụng chất gây nghiện. 
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D. Tội Lạm dụng Chất gây nghiện 
 

1. Như được nêu trong § 22.1-277.08 của Bộ luật Virginia, hội đồng nhà trường sẽ 
đuổi học bất cứ học sinh nào mà hội đồng nhà trường xác định được đã mang 
chất được kiểm soát, giả chất được kiểm soát, hoặc cần sa vào trong khuôn viên 
nhà trường hoặc đến một hoạt động do trường bảo trợ. Tuy nhiên, Viên Tổng 
Giám đốc, hay người được chỉ định (Cộng sự Tổng Giám đốc, Giám Sát Quản 
lý Học sinh, hoặc viên chức điều trần của OSMAP) hoặc Hội đồng Nhà trường 
có thể quyết định, căn cứ vào các tình huống cụ thể, rằng có những trường hợp 
đặc biệt và không có hình thức kỷ luật hoặc hình thức kỷ luật khác sẽ thích hợp. 
Các trường hợp đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những yếu tố quy 
định nêu tại § 22.1-277.06(C) của Bộ luật Virginia (trích dẫn ở Mục I.B. của 
quy định này). 

 
2. Theo quy định tại § 18.2-255.2 của Bộ luật Virginia, bất kỳ người nào, trong 

khuôn viên nhà trường, tại các bộ phận chức năng của nhà trường, tại các trạm 
dừng xe buýt, trên xe buýt nhà trường, hoặc trên bất động sản công cộng hoặc 
tài sản phục vụ cho mục đích sử dụng công cộng trong vòng 1.000 foot từ trạm 
dừng xe buýt, sản xuất, bán hoặc phân phối (bán, cố bán hoặc có ý định bán, 
tặng, hoặc bằng cách khác) hoặc tàng trữ với ý định bán, cho, hoặc phân phối, 
bất kỳ chất được kiểm soát nào, giả chất được kiểm soát hoặc cần sa đều vi 
phạm pháp luật. Học sinh nào vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi lạm 
dụng chất gây nghiện sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng địa phương 
để có biện pháp xử lý phù hợp trong hệ thống tư pháp hình sự hoặc hệ thống 
tòa án vị thành niên. 

 
3. Ngoài các hành vi lạm dụng chất gây nghiện bất hợp pháp hoặc theo luật yêu 

cầu phải đuổi học, PWCS nghiêm cấm các hành vi lạm dụng chất gây nghiện 
khác, bao gồm việc tàng trữ, sử dụng, chịu tác động, nhận hoặc cố gắng nhận, 
mua hoặc cố gắng mua, phân phối hoặc cố gắng phân phối, các loại ma túy 
(ma túy bất hợp pháp, thuốc kê toa và/hoặc bán tự do, chất cồn, chất hít vào, 
thuốc giả hoặc đồ linh tinh khác). Học sinh cũng có thể bị đuổi học vì những 
hành vi phạm tội vi phạm Quy định 735-1, "Các Chất bị Cấm" hoặc "Bộ Quy 
tắc Ứng xử" của PWCS. 

 
E. Phạm tội Liên quan đến Vũ khí 

 
1. Theo Đạo luật Trường học Không Súng năm 1994, và theo quy định tại § 22.1-

277.07 của Bộ Luật Virginia, hội đồng nhà trường phải đuổi học trong một 
khoảng thời gian không dưới 365 ngày đối với bất kỳ học sinh nào được xác 
định đã mang một vũ khí nhất định đến trường hay bất cứ hoạt động nào do 
trường tài trợ. 
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2. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp liên quan tới vũ khí (như được định nghĩa 

trong Bộ luật Virginia), Người được chỉ định của Tổng Giám đốc (Viên Cấp 
Cộng sự Tổng Giám đốc, Giám Sát Quản lý Học sinh, hoặc viên chức điều trần 
của OSMAP) hoặc Hội đồng Nhà trường có thể quyết định, căn cứ vào các tình 
huống cụ thể, rằng có những trường hợp đặc biệt và không có hình thức kỷ luật 
hoặc hình thức kỷ luật khác hoặc thời hạn đuổi học khác sẽ thích hợp. Các 
trường hợp đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những yếu tố quy định 
nêu tại § 22.1-277.06(C) của Bộ luật Virginia (trích dẫn ở Mục I.B. của quy 
định này). 

 
3. Luật pháp của Virginia cũng cấm tàng trữ một số vũ khí nhất định, thật hoặc 

giả, trong khuôn viên nhà trường, trong các hoạt động được nhà trường tài trợ, 
hoặc trên xe buýt nhà trường, và cấm việc xả súng tại khuôn viên nhà trường 
hoặc trong phạm vi 1.000 foot từ đường ranh giới khuôn viên trường. 

 
4. Ngoài các tội phạm vũ khí bất hợp pháp hoặc theo luật yêu cầu đuổi học, 

PWCS cấm tàng trữ, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng 
mua, phân phối hoặc cố gắng phân phối vũ khí hoặc vật dụng khác được sử 
dụng làm vũ khí, cố gắng để được sử dụng như một vũ khí, hoặc được coi là 
một vũ khí một cách hợp lý. Học sinh cũng có thể bị đuổi học vì phạm tội liên 
quan đến vũ khí vi phạm Quy định 775-1, "Vũ khí và các Vật thể bị cấm 
khác", hoặc "Bộ Quy tắc Ứng xử" của PWCS. 

 
5. Học sinh có thể bị đuổi học vì phạm tội liên quan tới vũ khí xảy ra tại khuôn 

viên nhà trường, trên đường đến hoặc rời khỏi trường học, hoặc trong bất kỳ 
hoạt động nào do trường bảo trợ. Học sinh cũng có thể bị đuổi học vì tội liên 
quan đến vũ khí xảy ra ngoài trường, nếu các hành vi đó đe doạ đến sự an toàn 
hoặc an ninh của trường, gây rối loạn nghiêm trọng hoạt động có trật tự của 
nhà trường; ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ, an toàn, an ninh, và cơ hội học 
tập của các học sinh khác; nếu hành vi phạm tội được lên kế hoạch tại nhà 
trường hoặc trong các hoạt động do nhà trường tài trợ; nếu vi phạm xảy ra khi 
học sinh đang thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường trong tư cách nhân 
danh phụ huynh; hoặc có liên quan tới nhà trường. Học sinh nào vi phạm chính 
sách vũ khí sẽ được chuyển đến các cơ quan chính quyền địa phương để có 
biện pháp xử lý phù hợp trong hệ thống tư pháp hình sự hoặc hệ thống tòa án 
vị thành niên. 

 
F. Tấn công Nhóm và Tấn công Nhân viên 

 
Trong trường hợp liên quan đến một cuộc tấn công nhóm, hoặc liên quan đến tấn 
công bằng lời nói hoặc thể chất đối với giáo viên, quản trị viên hoặc nhân viên 
khác, tại trường học hoặc hoạt động liên quan đến trường, học sinh sẽ được đề 
nghị đuổi học. Cũng như bất kỳ đề nghị đuổi học nào, người được chỉ định của 
Tổng Giám đốc (Cấp Cộng sự Tổng Giám đốc phù hợp, Giám sát Quản lý Học 
sinh, hoặc một 
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nhân viên điều trần OSMAP) hoặc Hội đồng Nhà trường sẽ quyết định rằng có 
tồn tại trường hợp đặc biệt và không có hình thức kỷ luật hoặc hình thức kỷ luật 
khác sẽ thích hợp. 

 
G. Các hướng dẫn về thủ tục đình chỉ học tập dài hạn và đề nghị đuổi học 

với Hội đồng Nhà trường được nêu trong Quy Định 745-6, "Kháng Cáo 
Đình chỉ Dài hạn và Đuổi học", và Quy định 747-1, "Văn phòng Quản 
lý Học sinh và các Chương trình Thay thế". 

 
Nếu bất kỳ phần, mục, tiểu mục, câu, khoản hoặc cụm từ nào trong quy định này vì bất cứ lý do 
nào được tuyên bố là vi hiến hoặc không hợp lệ, hoặc vi phạm pháp luật, thì tuyên bố đó sẽ 
không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ phần nào khác của quy định này. Ý định rõ ràng của 
Hội đồng Nhà trường đó là mỗi điều khoản đều độc lập và tính hiệu lực từng phần sẽ được áp 
dụng ở mức tối đa mà pháp luật cho phép. 

 
Cộng sự Tổng Giám đốc Phục trách Giáo dục và Trách nhiệm Giải trình Học sinh (hoặc người 
được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Cộng sự Tổng Giám đốc Phục trách Giáo dục và Trách nhiệm Giải trình Học sinh 
(hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM 


