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CÁC HỌC SINH 
 

Sự Lục sôát và Tịch thu 
 

Lục sôát người, giấy tờ, và các giá trị của mô ̣ t hộc sinh sẽ được thực hiện bởi các viê n quản 
lý trường học chỉ với mục đích giữ gìn an tôàn hôa ̣ c đạô đức của hộc sinh, sự an toàn của 
người và tài sản, và duy trì kỷ luật và kiểm sôát trông trường học. Sự lục sôát này cố thể 
được thực hiện khi cố sự tồn tại nghi ngờ hợp lý ràng một học sinh sở hữu một hoặc nhiều 
hơn trông các va ̣ t sau đa y trê n mình hôặc trông số các giấy tờ và các hiệu ứng của ca ̣ u ta: 

 
1. Một vũ khí bị cấm, thiết bị nổ, hoặc mốn khác trông đố trình bày một tình trạng 

nguy hiểm thể chát đến thân người và tài sản. 
 

2. Một loại thuốc bất hợp pháp, tài sản bị đánh cắp, hoặc hàng bất hợp pháp hoặc lậu 
khác. 

 
3. Sở hữu một máy điê ̣n liê n hôặc máy nhắn tin. 

 
Sự sử dụng và/hoặc sở hữu một máy nhắn hoặc máy nhắn tin đều bị nghiêm cấm. Bất 
kỳ máy nhắn hoặc máy nhắn tin được tìm thấy là thuộc sở hữu của một hộc sinh sẽ 
bị tịch thu. Học sinh sẽ bị xử lý kỷ luật thê m khi tháy là cần thiết bởi hiệu trưởng nhà 
trường. 

 
Trường hợp ngoại lệ sẽ được thực hiện với sự chấp thuận trước của hiệu 
trưởng theo yêu cầu của học sinh và phụ huynh với đày đủ chứng minh 

 
4. Tài liệu khiêu dâm như thô tục, khiêu dâm, hay văn học khiêu dâm. 

 
5. Bất kỳ (các) vật liệu khác  hoặc (các) sản phẩm nàô mà một học sinh đã bị cấm sở 

hữu tại trường, hoặc trông đố phô  bày một nguy hiểm cho trật tự và kỷ luật, hoặc 
đến phúc lợi của người hoặc tài sản, nếu được phếp vãn là trông sở hữu của học 
sinh. 

 
Trong khi một học sinh có thể bị lục sôát vì những lý dô trê n, sự khô ng lục sôát một hộc 
sinh có thể được bắt đầu bàng sự đồi hỏi phải lô ̣ t bỏ áô sơ mi, áô cánh, quần, hoặc áô đàm 
chê đồ lốt. Sự lục sôát khô ng nê n được thực hiện với mục đích truy tố một hộc sinh, hơn là 
cho các mục đích trê n. Các va ̣ t bất hợp pháp được phát hiện trong một cuô ̣ c lục sôát sẽ được 
chuyển đến chô cảnh sát vì về bản chất của va ̣ t, và khô ng nhằm mục đích truy tố. Sau đó, 
quyết định về việc cố hay khô ng để khởi tố phải nàm trông các quyết định của cảnh sát và 
khối Cô ̣ ng đồng. 

 
Vật dụng không bất hợp pháp để chiếm hữu, nhưng đều bị cấm, phải được trả lại cho học 
sinh vào cuối ngày, hoặc trả về chô phụ huynh của học sinh, với sự hiểu biết rằng các va ̣ t 
dụng này khô ng được đưa trở lại trường học. 
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Bàn làm việc và tủ khóa là tài sản của nhà trường, và điều được hiểu rằng những đồ ̣đố 
phải ở dưới sự kiểm sôát và kiểm tra của các viê n quản lý vàô mội lúc. Sự kiểm tra thế phải 
được tiến hành cho mục đích của trường như được quy định cụ thể trước đây, và không 
nhằm mục đích truy tố.  
 Đối với các mục đích của việc kiểm tra như thế, các nội dung về bàn và tủ khóa sẽ không 
được côi là "thân người, giấy tờ, và giá trị” của mô ̣ t hộc sinh mà được bảo hộ dưới đây. 

 
Hướng dãn/Quy định/Tiê u chuản 

 

1. Việc lục sôát một học sinh cần được tiến hành mô ̣ t cách riê ng tư bởi cá nha n cùng 
giới tính như học sinh. 

 
2. Người thực hiện việc lục sôát phải nê n là một nha n viê n cố ma ̣ t như một nhân 

chứng và viê n chứng đố phải nê n cùng giới tính như hộc sinh. 
 

3. Các thủ tục chung bao gồm: 
 

a. Học sinh sẽ loại bỏ áô khôác hôa ̣ c áô chôàng của anh/ cô  ta. Viê n quan trị rồi 
thì sẽ xêm xét qua các túi và ngăn và kiểm tra các lớp lót. 

b. Học sinh phải nê n làm rỗng các túi của ca ̣ u/cô  ta và kếô túi trông ra 
ngoài. Viên quản trị có trách nhiệm kiểm tra các mặt hàng lấy từ túi của 
học sinh. 

c. Hộc sinh sẽ cung cấp cho các quản trị viên ví, túi sách, túi thể thao, hoặc 
các vật dụng khác dùng để mang vật dụng cá nha n của ca ̣ u/cô  ta. Người 
quản trị có trách nhiệm kiểm tra các nội dung. 

d. Viên quản trị có trách nhiệm xác định các va ̣ t khô ng phù hợp và đặt câu hỏi 
thích hợp. 

 
4. Hôàn thành mãu Tịch thu Tài sản, Chuyển giaô, và Bố trí Hồ sơ (Phụ lục 1) cho bất 

kỳ va ̣ t gì lấy từ học sinh. 
 

5. Trong những trường hợp khi có sự nghi ngờ rằng học sinh sở hữu một vũ khí hôặc 
ma túy, và các thủ tục được mô tả trong mục 3 nêu trên đã không tiết lộ mốn đang 
bị nghi ngờ, hôặc nếu học sinh không chịu để chô sôát, các thủ tục sau đa y phải 
nên được thực hiện: 

 
a. Cô lập hộc sinh và chỉ định một nha n viê n để giám sát học sinh. 
b. Liên lạc với phụ huynh của học sinh, mô tả tình hình và yêu cầu phụ huynh 

đến trường ngay lập tức tiến hành một sự sôát baô quát tôàn diê ̣n. 
c. Thông báo cho hiệu trưởng ngay lập tức nếu phụ huynh sẽ không đến 

trường hoặc không thể liên lạc được, để cố thể thực hiê ̣n mô ̣ t quyết định. Cố 
thể là điều phù hợp để liê n lạc với một viên cảnh sát từ bộ thanh thiếu niên 
nếu cố mô ̣ t nghi ngờ về vũ khí hôặc ma túy. 
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6. Trong một số trường hợp, một tình huống có thể khô ng đi đến kết quả được. Nếu 
vậy, hãy quyết định rằng không kết luận được và phải la ̣ p biê n bản tài liệu là như 
vậy. 

 
7. Các viê n trợ lý hành chính (giáô viê n đang trông viê ̣ c hành chính) và các chuyê n 

gia/trợ lý an ninh nê n trình các trường hợp mà phải cố yê u cầu mô ̣ t sự sôát đến 
mô ̣ t viê n quản trị. Các chuyên gia/trợ lý an ninh có thể tiến hành viê ̣ c sôát hộc 
sinh, nếu cần thiết, khi buộc trách nhiệm như thế bởi người quản trị tòa nhà. 

 
Phố Tổng Giám đốc Khôa Đàô tạô Hộc sinh và Trách nhiệm Giải trình (hôa ̣ c viê n 
được chỉ định) cố trách nhiê ̣m thực hiện và giám sát quy định này. 

 
Viê n Phố Tổng Giám Đốc Đàô Tạô Hộc Sinh và Trách Nhiệm Giải Trình (hôặc 
người được chỉ định) có trách nhiệm xêm xét quy định này vàô năm 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÊ ̣  TRƯỜNG CO NG QUA ̣ N PRINCÊ WILLIAM 



 

 
 

Hệ Trường Công Quận Prince William 

 
 

 
Đính kềm 1 
Quy định 735-1 và 737-1 

 

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

Hoạt động Thu giữ 

Làm thế nàô Thu tha ̣ p: ⃞ Thu giữ ⃞ Tìm tháy ⃞ Chuyển khác ⃞ lý dô khác 

Trường/Cơ sở/Nơi khác: _________________________________________________________________________________  

Thu được từ: ______________________________________ Ngày: _________________ Giờ:_________________________  
Tên: 

 □Thủ phạm     □Khả nghi          □Nạn nha n       □Bàng chứng    □Người Tìm     □LE/An ninh       □Khác: ______________ 

Người Nha ̣ n Tài sản: _________________________________________ Chữ ký: _____________________________________  
Tê n/Chức danh 

Mốn hàng: _____________________
  

Hiê ̣ u/Mô  hình:___________________________ /_________________________________
  

Số lôạt (sêrial) #: ________________________
  

Mô  tả chi tiết: ______________________________________________________________
  

Màu:  ______________________________________
  

Địa điểm Chính xác nơi Thu Mốn hàng: 

 

Loạt Cầm Giữ 
Ngày
/Giờ 

Phóng thích  Bởi               Nhận được Bởi Mục đích thuyên chuyển 

Ngày:

Giờ: 

Chữ ký: Chữ ký: 
 
 
 
Cơ quan: Tê n/Chức danh Tê n/Chức danh 

Ngày: 

Giờ: 

Chữ ký: Chữ ký: 
 
 
 
Cơ quan: Tê n/Chức danh Tê n/Chức danh 

Ngày: 

Giờ: 

Chữ ký: Chữ ký: 
 
 

 
Cơ quan: Tê n/Chức danh Tê n/Chức danh 

Ngày: 

Giờ: 

Chữ ký: Chữ ký: 
 
 

 
Cơ quan: Tê n/Chức danh Tê n/Chức danh 

 

Sắp xếp Cuối cùng 

   □Phống thích đến: _____________________________  Chữ ký: _____________________________  

Chức Danh: ________________________ Ngày: ________________Lý dô: ______________________________ 

  □Hủy bổ bởi: _________________________________ Chữ ký: _______________________________________  

 
Chức Danh: _________________________ Ngày Hủy bổ: _______________ Phương pháp: __________________  

Chứng nha ̣ n Hủy bổ Va ̣ t hàng 
Hàng được liệt kê ở trên đã bị phá hủy trong sự hiện diện của tô i vào ngày nêu trên. 

 
   

Tê n/Chức danh  Chữ ký Ngày 

(Một hồ sơ cho mỗi món hàng) 

Trường hợp #  


