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CÁC HỌC SINH 
 

Các Chát Cám 
 

Lua ̣ t lê ̣  quản lý các chất cấm bởi Hê ̣  Trường Cô ng Qua ̣ n Princê William được nê u ra trông 
Quy định na y va  được tóm tắt trông "Quy tác Ứng xử.” 

 
Để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của hộc sinh, nha n viê n, va  những người khác trên tài 
sản của trường hay tại các hôạt động của trường, một số chất bị cấm trên bất kỳ tài sản của 
trường, trên xe buýt, tại bất kỳ hoạt động liên quan đến trường, đi đến hoặc từ trường hay 
tại bất kỳ hoạt động liên quan đến trường, bất kể nơi na ô hôạt động xảy ra. Học sinh tham 
gia trong việc chiếm hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng tiếp nhận, mua hoặc cố gắng mua, 
phân phối hoặc cố gáng pha n phối thuốc ma túy (bất hợp pháp, cố đơn va  / hôặc bán trê n 
quày tiê m thuốc), rượu, rượu thuốc hí́t, chát giống, chổ giữ , hôặc đồ du ng, trê n cơ sở 
trươ ng hôặc tại các hoạt động liên quan đến trường, hoặc những người đến trường dưới 
ảnh hưởng của các chát hôa ̣ c lôại kể trê n, đều cố thể bị đí nh chỉ và / hoặc đuổi học. Ngôa i 
ra, hộc sinh cố thể bị  đí nh chỉ hoặc đuổi học do việc chiếm hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gáng 
nhận, mua hoặc cố gáng mua, hôặc phân phối hoặc cố gáng pha n phối, các chất nói trên tại 
trạm xê buýt trươ ng hôặc trên tài sản công cộng và tài sản mở cửa cho công chúng sử dụng 
trông phạm vi 1,000 bô ̣  (fêêt) của một trạm xê buýt trường học. tài sản của trường có nghĩa 
là bất cứ tài sản thuộc sở hữu hoặc thuê do Hội Đồng Giáo Dục, hoặc bất kỳ chiếc xe sở hữu 
hoặc thuê của Hội đồng Trường, hoặc bất kỳ chiếc xe thuộc sở hữu, được thuê hoặc được 
điều hành bởi hoặc thay mặt cho, Hội đồng nhà trường. Phân phối bao gồm việc chuyển 
giao, chuyển nhượng, bán, traô đổi, traô đổi hàng hóa, hoặc quà tặng, của một chất bị cấm 
hoặc vật liệu có liên quan. 

 
Học sinh cũng có thể bị xử lý kỷ luật đối với hành vi liên quan đến các chất bị cấm trông đó 
xảy ra ngôài sân trường, nếu kết quả ha nh vi tiến hành trong sự rối loạn về vật chất chô 
đến các hôạt động của trường, nếu hành vi được quy hoạch ở trường học hoặc tại các hoạt 
động học, nếu hành vi xảy ra khi học sinh la  dưới trách nhiê ̣m thẩm quyền trường thay 
mặt phụ huynh nếu hành vi đê dọa sự an toàn hay an ninh của hộc sinh, nha n viê n, hôặc tài 
sản của trường, hoặc nếu khô ng thí  ha nh vi cố liê n quan đến trươ ng. 

 
Ví́ dụ về Chát Cám  

 

Việc sở hữu, sử dụng, nhận, hoặc cố gắng tiếp nhận, mua hoặc cố gắng mua, phân phối 
hoặc cố gáng pha n phối, của bất kỳ chất cấm hoặc đồ dùng liên quan là cấm tuyệt và là một 
sự vi phạm nghiêm trọng của "Quy tát Ứng xử." 

 
Ví dụ về các chất bị cấm và các vật dụng liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn, 
rượu, bia không cồn, sản phẩm rượu hoặc thùng chứa rượu; thuốc và các chất bất hợp 
pháp; thuốc theo toa và thuốc trê n quày bán tại tiê ̣m thuốc ta y; thuốc hít hoặc các chất 
khác hít vào với mục đích của nhiễm độc; đồng hốa; thuốc giống hôặc giả dược trong 
những mặt hàng nói trên; và các đồ du ng ma túy hoặc rượu. 
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     Trang 2 
 

Học sinh là người dùng thuốc là cần thiết trong khi ở trường hoặc các hoạt động liên 
quan đến trường, có trách nhiệm cung cấp tài liệu bằng văn bản từ cha mẹ/ người giám 
hộ về sự cần thiết phải cho, và liều lượng của thuốc như vậy đến y tá của trường hoặc 
viên chức khác của trường. Tất cả các thuốc này phải được ngay lập tức giao cho y tá 
trường hoặc nhân viên thích hợp và chỉ có thể được dùng bởi học sinh, hoặc là thuộc 
sở hữu của học sinh, với sự chấp thuận của y tá của trường hoặc nhân viên trường 
thích hợp. 

 

Trục xuất Bắt buộc 
 

Luật Virginia đòi hỏi Hội Đồng Giáo Dục trục xuất sự hiện diện bất kỳ học sinh nào Hội 
đồng Trường xác định đã mang lại một chất bị kiểm soát, chất giả bị kiểm soát, hoặc 
cần sa, vào tài sản của trường hoặc một hoạt động của trường bảo trợ. Tuy nhiên, Hội 
đồng Trường, người được ủy quyền của Tổng Giám Đốc (Cấp Phó Tổng Giám Đốc, 
Giám đốc Văn phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay thế  [OSMAP], hoặc 
một viên chức điều trần OSMAP) phải có thẩm quyền sửa đổi thời hạn trục xuất hoặc 
các loại xử lý kỷ luật khi hoàn cảnh đặc biệt tồn tại, dựa trên các sự kiện của một tình 
huống cụ thể. Trường hợp đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn, tiêu chuẩn theo 
luật định theo Mục 22.1-277,06 (C) của Bộ Luật Virginia, như được mô tả trong Quy 
luật 745-1, "Trục xuất, Tái Nhập , và Loại trừ Học sinh.” Học sinh vi phạm pháp luật 
được giới thiệu đến nhà chức trách địa phương cho hành động thích hợp trong tư pháp 
hình sự hoặc hệ thống vị thành niên phạm pháp. 

 

Danh mục các chất bị cấm và các vật dụng mà một học sinh có thể bị trục xuất theo 
quy định của Hệ Trường công Quận Prince William là rộng hơn so với danh sách các 
chất bị cấm mà pháp luật uỷ quyền trục xuất. Ngay cả khi các chất bị cấm hoặc vật liệu 
có liên quan, không thuộc các loại chất bị cấm bởi pháp luật, Hội đồng Trường nghiêm 
cấm việc chiếm hữu, sử dụng, nhận, hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, hoặc 
phân phối hoặc cố gắng phân phối, các chất bị cấm hoặc đồ dùng cá nhân. Các học 
sinh sẽ được đề nghị đuổi học trừ khi viên được ủy quyền của Tổng Giám Đốc (Cấp 
Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc OSMAP, hoặc một viên chức điều trần OSMAP) hoặc 
Hội đồng Trường thấy rằng hoàn cảnh đặc biệt biện minh cho một hành động kỷ luật ít 
hơn, hoặc không có hành động gì cả, dựa trên sự thật về một tình huống cụ thể. 

 

Trong một số trường hợp, có thể có một câu hỏi về việc có hay không một chất hoặc 
đối tượng được coi là bị cấm. Bản chất và sự xuất hiện của các chất hoặc vật liệu có 
liên quan, mục đích của nó, và làm thế nào nó được sử dụng, hoặc dự định sẽ được 
sử dụng, thì được xem xét khi quyết định nếu chất hoặc vật liệu đảm bảo một đề nghị 
kỷ luật lên đến và bao gồm cả trục xuất. 
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Bổn phận Báo cáo các Chất Cấm 
 

Tất cả các nhân viên và sinh viên của Trường Công Quận Prince William được yêu 
cầu phải thông báo ngay cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bất kỳ viên chức tài 
nguyên cộng đồng, nhân viên an ninh, giáo viên, hoặc nhân viên khác của trường nếu 
họ có lý do để tin rằng có, hoặc có thể sẽ là , chất cấm hoặc đồ dùng liên hệ trong 
trường học, trên sân trường, trên xe buýt, tại điểm dừng xe buýt, trên đường đến 
hoặc từ trường, hoặc tại bất kỳ hoạt động trường liên quan. 
Những học sinh có kiến thức như vậy, nhưng không báo cáo sự có mặt hoặc dự đoán 
có mặt của các vật dụng chất cấm hoặc đồ dùng có liên quan có thể tự họ phải bị chịu 
kỷ luật. Hiệu trưởng hoặc viên hiệu trưởng sẽ giữ quyền tương xứng để ngay lập tức 
hành động trong phạm vi chính sách Hệ Trường để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi 
của học sinh và nhân viên. Tiềm lực của Hệ Trường và sở cảnh sát địa phương phải 
có sẵn để hỗ trợ hiệu trưởng trong hành động này. Bất kỳ chất nào bị bắt giữ bởi quản 
lý nhà trường sẽ được ghi lại trong một mẫu Tài sản Tạm giữ, Chuyển giao, và Hồ sơ 
Chuyển nhượng (Đính kèm I). 

 

Hậu quả của một Vi phạm Chất Cấm 
 

Học sinh vi phạm các quy tắc và quy định về các chất bị cấm và các vật dụng liên 
quan phải có một cuộc họp không chính thức với hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng 
của trường. Sau hội nghị và xét duyệt  với các Cấp Phó Tổng Giám Đốc, một đề 
nghị đuổi học hoặc biện pháp kỷ luật khác sẽ được thực hiện, trong trường hợp các 
thủ tục đặt ra trong Quy định 744-1, "Đình chỉ Học sinh Ngắn và Dài Hạn," hoặc Quy 
định 745 -1, "Trục xuất, Tái nhập, và Loại trừ Học sinh", phải được tuân thủ một 
cách phù hợp. 

 

Một đình chỉ lạm dụng chất cũng sẽ dẫn đến một đình chỉ ngay lập tức trong thời gian 
tối thiểu là 30 ngày lịch kể từ ngày tham gia vào tất cả các hoạt động của trường (các 
đội, câu nhóm lạc bộ, và tất cả các hoạt động do trường tài trợ khác), bao gồm thực 
hành. Một học sinh bị đình chỉ học trong một thời gian dài hơn 30 ngày hoặc bị trục 
xuất khỏi trường vì tội lạm dụng thuốc không được phép tham gia vào các hoạt động 
trường như vậy và không được phép vào trên tài sản của trường hay tại các hoạt 
động liên quan đến trường trong thời hạn đình chỉ hoặc đuổi học. 

 

Phó Tổng Giám đốc Khoa Đào tạo Học sinh và Trách nhiệm Giải trình (hoặc 
được chỉ định) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

 

Viên Phó Tổng Giám Đốc Đào Tạo Học Sinh và Trách Nhiệm Giải Trình (hoặc 
người được chỉ định) có trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2016. 

 

 

HỆ TRƯỜNG CÔNG QUẬN PRINCE WILLIAM 



 

Sự Kiện # _____________
  

 
Hệ Trường Công Quận Prince William 

 

 
Đính kèm I 
Quy định 735-1 và 737-1 

 

 

Tịch Thu Tài sản, Chuyển giao, và Bố trí Hồ sơ 

 
Hoạt động Thu giữ 

  

Làm thế nào Thu thập: ⃞ Thu giữ ⃞ Tìm thấy ⃞ Chuyển   khác ⃞ lý do khác 

Trường/Cơ sở/Nơi khác:______________________________________________________  

Thu được từ: __________________________ Ngày:____________Giờ: ___________________  
Tên/Chức danh 
 

□Thủ phạm   □ Khả nghi □Nạn nhân    □Chứng nhân     □Tìm   □LE/An ninh           ⃞ Khác: ________________  

Người Nhận Tài sản:___________________________Chữ ký: _______________________  
Tên/Chức danh 

Mục:_________________  
Hiệu/Mô hình __________________ /__________________  Số loạt (serial) #: ________________

  
Mô tả: ___________________________________________ Màu: __________________________

  

Địa điểm Chính xác nơi Thu Hàng:  

 

Loạt Bắt Giữ 

Ngày
/Giờ Từ bỏ bởi Nhận được bởi Mục đích thuyên chuyển  

Ngày:

Giờ: 

Giờ: 

Chữ ký: Chữ ký: 
 

 

 

Cơ quan: Tên/Chức danh Tên/Chức danh 

Ngày:

Giờ: 

Chữ ký: Chữ ký: 
 

 

 

Cơ quan: Tên/Chức danh Tên/Chức danh 

Ngày:

Giờ:

Giờ: 

Chữ ký: Chữ ký: 
 

 

 
Cơ quan: Tên/Chức danh Tên/Chức danh 

Ngày:

Giờ: 

Giờ: 

Chữ ký: Chữ ký: 
 

 

 
Cơ quan: Tên/Chức danh Tên/Chức danh 

 

Sắp xếp Cuối cùng 

⃞  Chuyển tới cho: _____________  Chữ ký: __________________________   

Chức Danh: _______________ Ngày: ________Lý do:______________________  

⃞  Hủy bỏ bởi: _______________________ Chữ ký:__________________________  
 

Chức Danh: _______________ Ngày Hủy bỏ: __________ Phương pháp: ________________  
 

Chứng nhận cho Hủy bỏ hàng 
Hàng được liệt kê ở trên đã bị phá hủy trong sự hiện diện của tôi vào ngày nêu trên. 

 

 
   

Tên/Chức danh  Chữ ký Ngày 

(Một hồ sơ cho mỗi món) 


