
 

 

THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH CẤM XÁCH NHIỄU TÌNH DỤC HỌC SINH 
BP/AR 5145.7 – Xách Nhiễu Tình Dục; BP/AR 1312.3 – Thủ Tục Khiếu Nại đồng Nhất 

 
Trường Thống Nhất Elk Grove (“Học Khu”) nghiêm cấm xách nhiễu tình dục đối với bất cứ học sinh nào bởi bất kỳ ai, ở 
trường, hoặc tại bất sự kiện nào do trường tài trợ hoặc liên quan đến trường học. Học Khu khuyến khích mạnh mẽ tất cả 
học sinh báo cáo các sự cố nghi ngờ xách nhiễu tình dục cho Chuyên Gia Tuân Thủ Pháp Lý của Học Khu hoặc bất kỳ quản 
trị viên nào của trường học, ngay cả khi nạn nhân bị xách nhiễu đã không phàn nàn. Bất kỳ nhân viên nào nhận được báo 
cáo hoặc quan sát thấy sự cố nghi ngờ quấy rối tình dục sẽ thông báo cho Chuyên Gia Tuân Thủ Pháp Lý của Học Khu 
hoặc quản trị viên quản lý của nhà trường. Học Khu nghiêm cấm hành vi trả thù đối với bất cứ ai đưa ra khiếu nại về 
xách nhiễu tình dục hoặc người nào khác có liên quan đến một cuộc điều tra về hành vi sai trái bị nghi ngờ.  Tất cả các 
khiếu nại về xách nhiễu tình dục mang lại hoặc thay mặt cho bất cứ kỳ học sinh nào sẽ được xử lý theo Qui Định Hành 
Chánh của Học Khu (“AR”) 1312.3 – Thủ Tục Khiếu Nại Đồng Nhất, một bản sao của thủ tục này có sẵn trên trang mạng 
của Học Khu và có thể lấy được tại phía trước văn phòng học khu.  
 
Những ví dụ về các loại hành vi bị cấm và có thể cấu thành xách nhiều tình dục, bất kể hành vi xách nhiễu xảy ra giữa 
người cùng giới hoặc khác giới tính bao gồm: 

1. Nhìn ve vãn, tán tỉnh tình dục, hoặc lời đề xuất không được hoan nghênh  
2. Những lời phỉ báng tình dục không được hoan nghênh, những hình dung từ, sự đe dọa, lạm dụng bằng 

lời nói, bình luận xúc phạm, hoặc mô tả tình dục thấp kém 
3. Những lời bình mô tả về thân thể của một cá nhân hoặc nói chuyện quá độ về một cá nhân  
4. Khôi hài về tình dục, những câu truyện kể, hình vẽ, hình chụp, cử chỉ tình dục, hoặc hình ảnh do máy vi 

tính tạo ra có bản chất tình dục 
5. Loan truyền những lời đồn đãi tình dục 
6. Trêu chọc hoặc nhận xét về tình dục của các học sinh ghi danh vào một lớp học chủ yếu là tình dục 
7. Nhắn tin, mơn trớn, vuốt ve, hoặc chạm vào thân thể 
8. Đụng chạm vào thân thể, hoặc quần áo của một cá nhân theo một cung cách tình dục 
9. Dồn vào một góc hoặc chặn lối đi hoặc xâm phạm bất cứ thân thể ai trong các hoạt động của nhà trường 

khi hướng dẫn một cá nhân theo mục đích tình dục  
10. Trình bày những vật có tính khích dục  
11. Bạo lực tình dục, gồm tấn công tình dục, đánh đập tình dục, hoặc ép buộc tình dục 
12. Giao tiếp điện tử, chẳng han như thông qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc lời nhắn, có chứa các 

bình luận, từ ngữ, hoặc hình ảnh được mô tả ở trên 
 
Để báo cáo về Xách Nhiễu Tình Dục hoặc để Có Thêm nhữngThông Tin Liên Quan tới Bản Tin này, qúi vị có thể Liên Lạc 

với Người Dưới Đây hoặc Bất Kỳ Người Quản Lý nào của Nhà Trường: 
Chuyên Gia Tuân Thủ Pháo Lý, Nguồn Nhân Lực    ĐT: (916) 686-7793       Email: TitleIX@egusd.ne 

 
Bất Kỳ Học Sinh nào Báo Cáo về Sự Kiện Xách Nhiễu Tình Dục (Người Khiếu Nại và/hoặc Nạn Nhân):  

• Có quyền mở một hồ sơ viết tay về than phiền với Học Khu. 

• Sẽ được Học Khu /trường học cung cấp những dịch vụ hỗ trợ ngay khi nhận được lời khiếu nại của họ, có thể 
gồm có tư vấn, dịch vụ hỗ trợ giáo dục, và/hoặc lệnh “không tiếp xúc”. 

• Có thể bằng lòng tham gia vào các thủ tục một cách không chính thức giải quyết than phiền của họ, như thích 
hợp theo AR 1312.3. 

• Sẽ có cơ hội giải nghĩa và cung cấp bằng chứng liên quan tới khiếu nại của họ. 

• Sẽ nhận được thông báo về kết quả khiếu nại của họ, như được như được mô tả trong AR 1312.3. 

• Sẽ nhận được thông tin về cách kháng cáo khiếu nại của họ tới Bộ Giáo Dục Tiểu Bang California, nếu học không 
đồng ý với nó, như được mô tả trong AR 1312.3. 

• Có thể mở hồ sơ khiếu nại của họ trực tiếp với Bộ Giáo Dục Tiểu Bang, Văn Phòng Nhân Quyền.  
 



 

 

Cá nhân có tên trong Đơn Khiếu Nại (Bị Đơn/Người Phạm Tội Bị Cáo Buộc): 

• Sẽ được thông báo về các khiếu nại chống lại họ. 

• Sẽ được Học Khu/trường học cung cấp những dịch vu, trong khi bất kỳ khiếu nại đang chờ xử lý chống lại họ, có 
thể gồm có tư vấn, dịch vụ hỗ trợ giáo dục, và/hoặc lệnh “không tiếp xúc”. 

• Có thể bằng lòng tham gia vào các thủ tục một cách không chính thức giải quyết than phiền của họ, như thích 
hợp theo AR 1312.3. 

• Sẽ có cơ hội trả lời và cung cấp bằng chứng liên quan đến khiếu nại.  

• Sẽ nhận được thông báo về kết quả của khiếu nại chống lại họ, như được mô tả trong AR 1312.3. 
 
Học Khu/Trường học: 

• Sẽ báo cáo khiếu nại về xách nhiễu tình dục cho Chuyên Gia Tuân Thủ Pháp Lý của Học Khu hoặc người được chỉ 
định để xử lý. Người được chỉ định sẽ bắt đầu một cuộc điều tra về khiếu naị. Khi kết thúc cuộc điều tra, người 
được chỉ định sẽ thông báo về kết quả cho người Khiếu Nại/Nạn Nhân và người Bị Đơn/Người Phạm Tội Bị Cáo 
Buộc, theo AR 1312.3.  

• Sẽ hỗ trợ cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho Người Khiếu Nại/Nạn Nhân và Người Bị Đơn/Người Phạm Tội Bị Cáo Buộc  
trong khi mọi khiếu nại đang chờ xử lý.  

• Sẽ giữ bí mật mọi khiếu nại và cáo buộc xách nhiễu tình dục, trừ khi cần thiết để thực hiện điều tra hoặc thực 
hiện các hành động cần thiết khác tiếp theo.  

• Sẽ thực hiện các hành động khắc phục phù hợp trong trường hợp có vi phạm chính sách của Học Khu.   


