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HỘI ĐỒNG TRƯỜNG HỌC QUẬN CAM 
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO HỌC SINH – HỌC SINH TRUNG HỌC 

2022 – 2023 

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Học sinh (Bộ quy tắc) được thông qua bởi Hội đồng Trường học Quận Cam, Florida (Hội đồng) để thông báo cho 
học sinh và phụ huynh những kỳ vọng về hành vi mà học sinh cần có khi theo học tại bất kỳ trường nào thuộc Hệ thống Trường Công lập 
Quận Cam (OCPS). Bộ quy tắc của OCPS áp dụng với tất cả các hoạt động trong nhà trường, trong khi di chuyển đến trường và về nhà bằng 
phương tiện công cộng, khung thời gian phù hợp trước và sau khi tan học, trong các hoạt động do nhà trường tổ chức và tại bất kỳ địa điểm 
nào khác phù hợp với pháp luật và quy định hiện hành. 
 
Phần dưới đây trình bày một phần thông tin của Bộ Quy tắc; học sinh và phụ huynh/người giám hộ nên đọc toàn bộ toàn bộ nội dung của Bộ Quy tắc: 
● Tôi đã đọc về Các nguyên tắc đảm bảo an toàn trong Bộ Quy tắc và hiểu rằng tôi phải giao nộp các đồ vật bị cấm trước khi các bên tiến hành 

điều tra. 
 
● Nếu tôi bị buộc tội do phạm pháp, dù trong khuôn viên OCPS hay trong cộng đồng, tôi sẽ không đủ điều kiện tham gia các hoạt động ngoại 

khóa/bổ trợ.  
 

● Tôi có thể bị đề nghị thôi học tại tất cả các trường OCPS hoặc được sắp xếp học tập tại một trường thay thế vì thực hiện các hành vi vi phạm bao 
gồm, nhưng không giới hạn ở: sở hữu vũ khí, tàng trữ/phân phối/bán ma túy, quấy rối tình dục, trộm cắp/cướp bóc, phá hoại tài sản công, bắt 
nạt/quấy rối nghiêm trọng, uy hiếp và/hoặc tấn công thân thể. 
 

● Tất cả hành vi đe dọa đến trường học hoặc con người sẽ được xem xét nghiêm túc, bất kể là có thật hay không. 
 
● Tôi hiểu rằng mình không được phép đánh nhau. Tôi cũng hiểu rằng nếu không thể rời khỏi khu vực mà mình sắp bị tấn công thì tôi có thể tự bảo 

vệ bản thân bằng cách tự vệ. Tự vệ được mô tả là một hành động cần thiết để bảo vệ bản thân hoặc người khác khỏi bị tổn hại cơ thể nghiêm 
trọng. Tự vệ có thể bao gồm nhờ người lớn giúp đỡ, kiềm chế hoặc chặn kẻ tấn công, che chắn cho bản thân hoặc người khác khỏi bị đánh hoặc 
đẩy kẻ tấn công ra để chạy trốn. Tuy nhiên, nếu trả thù bằng cách tấn công hoặc đánh trả (tức là đấm, tát, đá) một người hoặc chọn không rời đi 
sau khi đã có thể thì sẽ được coi là hành vi đánh nhau.  
  

● Tôi hiểu rằng tôi có quyền chọn tham gia vào cuộc điều tra kỷ luật của OCPS.  
 

● Việc khám xét học sinh và tài sản sẽ được tiến hành nếu nhân viên nhà trường có bằng chứng nghi ngờ xác đáng về hành vi vi phạm pháp luật 
hoặc Bộ quy tắc. Việc khám xét ngẫu nhiên các tài sản thuộc sở hữu của OCPS không đòi hỏi các bằng chứng nghi ngờ xác đáng. Hoạt động khám 
xét ngẫu nhiên có thể được tiến hành vào bất kỳ thời điểm nào và không thuộc phạm vi các nguyên tắc đảm bảo an toàn.  

 
● Tôi hiểu rằng việc hút bất kỳ loại chất nào (chẳng hạn như ma túy, nicotine, v.v.) là không được phép trong/trên tài sản của Hội đồng, phương 

tiện đưa đón học sinh của trường hoặc các hoạt động của trường. 
 

● Tôi cũng có thể báo cáo nặc danh các hành vi nghi ngờ hoặc hành vi vi phạm mà tôi quan sát được cho FortifyFL qua ứng dụng FortifyFL, 
trên thiết bị do nhà trường cung cấp hoặc qua trang web www.getfortifyfl.com . Tôi hiểu rằng nếu cố ý gửi thông tin sai cho FortifyFL 
bằng thiết bị OCPS của mình, thì địa chỉ IP của thiết bị sẽ được cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu của pháp luật và 
tôi có thể bị phạt hình sự. 
 

 
Tôi biết rằng Bộ quy tắc được lưu trên thiết bị do trường cung cấp để tôi xem xét và cũng có tại www.codeofconduct.ocps.net 

 
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________ 
Tên trường  Lớp 
   
____________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________ 
Tên học sinh (Viết chữ in hoa) Chữ ký học sinh Ngày 
   
____________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________ 
Họ tên của phụ huynh/người giám hộ (viết chữ in hoa) Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ Ngày  

 
PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ: CON QUÝ VỊ SẼ CÙNG NHÀ TRƯỜNG XEM XÉT MẪU NÀY TẠI TRƯỜNG. VUI LÒNG KÝ TÊN VÀ GỬI LẠI MẪU 
DÀN CHO PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ CHO NHÀ TRƯỜNG NƠI CON QUÝ VỊ THEO HỌC. DÙ KHÔNG HOẶC TỪ CHỐI KÝ TÊN VÀO MẪU 
CHẤP THUẬN NÀY, HỌC SINH HOẶC PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ VẪN CÓ TRÁCH NHIỆM TUÂN THỦ BỘ QUY TẮC HOẶC CÓ TRÁCH NHIỆM 
VỚI NHỮNG MẤT MÁT, THIỆT HẠI VỚI TÀI SẢN CỦA OCPS. 
  


