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Đơn này sẽ được giữ kín theo sự thỏa thuật với Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. § 1232g. 
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Hướng Dẫn:  Các hành động bắt nạt, quấy nhiễu và hăm dọa rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận. Đơn này dùng để báo cáo 
các hành động quấy nhiễu và hăm dọa xảy ra tại khu vực trường học; tại các hoạt động do trường học bảo trợ hay các hoạt động 
ngoài khuôn viên trường học; trên xe trường; hay trên đường từ nhà đến trường hay từ trường về nhà, trong niên học này. Nếu em 
học sinh là nạn nhân của việc bị quấy nhiễu hay hăm dọa, và phụ huynh/giám hộ của em, hay một người lớn có họ với em học sinh 
muốn báo cáo trường hợp bị quấy nhiễu và hăm dọa này, quý vị nên điền đơn này và gởi cho Hiệu trưởng tại trường học em. Liên 
lạc với trường học để biết thêm thông tin hay trợ giúp bất cứ lúc nào. 
Hành động quấy nhiễu và hăm dọa có nghĩa là thái độ, gồm cả lời nói, mà tạo một môi trường giáo dục không thân thiện vì cản trở 
một cách trầm trọng những lợi ích học vấn của học sinh, cơ hội hay thành tích, thể chất hay tình thần của học sinh, và bị khích động 
vì một đặc điểm cá nhân thật sự hay tự nhận thức như sắc tộc, bản quán, tình trạng hôn nhân, giới tính, định hướng tình dục, nhận 
diện về giới tính, tôn giáo hay khuyến tật, hay đang bị đe dọa hay hăm dọa một cách nghiêm trọng. Truyền thông qua phương tiện 
điện tử  có nghĩa là truyền tải bằng dụng cụ điện tử, gồm  điện thoại, điện thoại cầm tay, máy điện toán, hay pager.

Ngày Hôm nay   Trường   Hệ Thống Trườngy  
Today’s	date	 	 School	 School	System

1.  Tên của học sinh mà là nạn nhân   Tuổi
 Name	of	student	victim (Xin viết chữ in) Age

2.  Tên của người cho là phạm lỗi (nếu biết) (Xin viết chữ in)
Name(s)	of	alleged	offender(s)	(If	known)

Tuổi 
Age

Trường (nếu biết)
School 

Người này có phải là học sinh 
không?/Is	he/she	a	student?

	 Có/Yes		 Không/No

	 Có/Yes		 Không/No

	 Có/Yes		 Không/No

3.  Sự việc xảy ra vào ngày nào?     
 On	what	date(s)	did	the	incident	happen?	 	 Tháng/Ngày/Năm/ Mo./Day/Year	 Tháng/Ngày/Năm/ Mo./Day/Year	 Tháng/Ngày/Năm/ Mo./Day/Year

4.  Sự việc xảy ra ở đâu (xin chọn tất cả những điểm thích hợp)?/Where	did	the	incident	happen?

  Tại khu viên trường học/On	school	property   Tại một hoạt động do trường học bảo trợ hay hoạt động ngoài khu viên trường
    At	a	school-sponsored	activity	or	event	off	school	property

  Trên xe trường/On	a	school	bus    Trên đường từ nhà đến trường /từ trường đến nhà/On	the	way	to/from	school

5.  Ghi X cạnh câu mà diễn tả những sự kiện xảy ra (chọn những gì thích hợp):
  Hành động bắt nạt, quấy nhiễu hay hăm dọa mà gây sự khó chịu về thể xác/Any	bullying,	harassment,	or	intimidation	that	involves	physical	aggression

  Gọi người khác để cùng đánh hay gây tổn thương cho học sinh/Getting	another	person	to	hit	or	harm	the	student

  Chọc ghẹo, gọi tên, châm chọc, hay dọa nạt, khi đối mặt hay qua những cách khác/Teasing,	name-calling,	making	critical	remarks,	or	threatening,	in	person	or	by	other	means

  Bắt nạt và chế diễu nạn nhân/Demeaning	and	making	the	victim	of	jokes

	  Loại trừ hay hất hủi học sinh/Excluding	or	rejecting	the	student  Có những cử chỉ vô lễ và/hay đe dọa/Making	rude	and/or	threatening	gestures

  Tung tin đồn hay tin nhảm có hại/Spreading	harmful	rumors	or	gossip   Hăm dọa (ức hiếp), tống tiền hay lợi dụng/Intimidating	(bullying),		
	 	 	 	 	extorting,	or	exploiting

   Truyền thông qua thơ điện toán (ghi rõ)/Electronic	communications 

  Khác (ghi rõ)/Other 
*Sẽ được thu thập trừ khi chính sách bộ lân cận ngăn chận 

Maryland State Department of Education với sự thỏa thuận với  Safe Schools Reporting Act of 2005

Người Báo Cáo Sự Việc Xảy Ra: Tên 
Person	Reporting	Incident:	Name

Điện thoại  E-mail 
Telephone	 E-mail

Ghi  vào khung thích hợp:
 	 Học sinh/Student	   Học sinh/Student	(witness/bystander)	   Phụ huynh/giám hộ/Parent/guardian
  Họ hàng/Close	adult	relative	   Nhân viên trường/School	staff	member
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 6. Người cho là phạm lỗi nói gì hay làm gì?/What	did	the	alleged	offender(s)	say	or	do? 

  

  

	 	

	 	  

   (Điền một giấy khác nếu cần)

 7. Tại sao việc quấy nhiễu hay hăm dọa lại xảy ra?/Why	did	the	bullying,	harassment	or	intimidation	occur? 

  

  

	 	

	 	  

   (Điền một giấy khác nếu cần)

 8. Việc này có gây ra một tổn hại về thể xác không?/Did	a	physical	injury	result	from	this	incident?	
	 	 Ghi  cạnh một trong các điểm sau đây:
  Không/No  Có, nhưng không cần chú ý về y tế/Yes,	but	it	did	not	require	medical	attention
  Có, và em học sinh cần được chú ý về y tế/Yes,	and	it	required	medical	attention

 9. Nếu có tổn hại về thể chất, quý vị nghĩ rằng những tổn hại này sẽ có những hiệu ứng lâu dài không?  Có/Yes  Không/No
  If	there	was	a	physical	injury,	do	you	think	there	will	be	permanent	effects?

 10. Em học sinh nạn nhân có phải nghỉ học vì biến cố này không?  Có/Yes  Không/No
  Was	the	student	victim	absent	from	school	as	a	result	of	the	incident?

  Nếu có, em học sinh này phải nghỉ học bao nhiêu ngày vì biến cố này? 
If	yes,	how	many	days	was	the	student	victim	absent	from	school	as	a	result	of	the	incident?

 11. Biến cố này có gây tổn hại về tâm lý cho em không?/Did	a	psychological	injury	result	from	this	incident?	
Ghi  cạnh một trong các điểm sau đây: 

  Không/No  Có, nhưng các dịch vụ tâm lý không có cung cấp/Yes,	but	psychological	services	have	not	been	sought
  Có, và những dịch vụ tâm lý có cung cấp/Yes,	and	psychological	services	have	been	sought 

 12. Quý vị có cần cung cấp thêm thông tin nào khác không?/Is	there	any	additional	information	you	would	like	to	provide? 

  

  

	 	
  

  

  

	 	
   (Điền một giấy khác nếu cần)

Phân Phát: Hồ Sơ Kín của Học Sinh Trang 2 của 2

	
	 Chữ ký/Signature	 Ngày/Date

Đơn này sẽ được giữ kín theo sự thỏa thuật với Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. § 1232g.
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