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Văn Phòng Trách Nhiệm: Phó Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Yểm Trợ và Cải Tiến Trường Học  

 Chánh Sở Điều Hành 

Các Nguồn Liên Quan: Gun Free Schools Act, 20 United States Code, Chapter 70, §18-921; 

Annotated Code of Maryland, Criminal Law Article, §4-102; Code of 

Maryland Regulations, §13A.08.01.12-1 

 

 

 

Vũ Khí 
 

 

 
I. MỤC TIÊU 

 

Để thiết lập các thủ tục cần tuân theo khi thấy vũ khí trên khu vực Các Trường Công Lập 

Quận Montgomery (MCPS) 

 
II. BỐI CẢNH 
 

Luật Maryland cấm vũ khí, như được định nghĩa trong luật liên bang và MCPS Exhibit 

COE-EB, Vũ khí (U.S.Code), dao và vũ khí chết người dưới bất kỳ hình thức nào trên 

khu vực trường công.  Ngoài ra, luật Maryland cung cấp cho các hệ thống trường học địa 

phương quyền phát triển và áp dụng các quy định và thủ tục nghiêm ngặt hơn. 

 
III. ĐỊNH NGHĨA 
 

A. Các loại súng cầm tay là các loại súng trông giống nhau, bao gồm bất kỳ dụng cụ 

nào được thiết kế giống như súng cầm tay. 

 

B. Khu vực MCPS được định nghĩa là bất cứ trường học hay cơ sở MCPS nào khác, 

bao gồm những khoảng đất do MCPS sở hữu hay điều hành, xe buýt hay các xe 

khác của MCPS, và cơ sở và/hay khoảng đất của bất cứ sinh hoạt nào được MCPS 

bảo trợ có liên hệ đến học sinh. 

 

C. Hiệu trưởng/người chỉ định là người quản lý có trách nhiệm về trường học hay 

văn phòng, khi thích hợp. 
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D. Vũ khí được định nghĩa chung là các dụng cụ có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ 

thể, và bất kỳ vật thể nào được sử dụng là vũ khí, bao gồm nhưng không giới hạn, 

súng, dao, khớp kim loại, dụng cụ đánh võ nonchakus, súng BB, súng bắn sơn, và 

bắn đạn nhỏ. 

 
IV. PHƯƠNG THỨC 

 

A. Bất cứ có dấu hiệu hoặc nghi ngờ hợp lý về việc sở hữu trái phép, hay truy cập vũ 

khí của một người trên khu vực thuộc MCPS sẽ được báo cáo ngay cho hiệu 

trưởng hoặc người được chỉ định. 

 

B. Sau khi điều tra thích hợp, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ quyết định 

hành động nào sẽ phải làm tùy theo hoàn cảnh bao gồm— 

 

1. thông báo cho cảnh sát ngay lập tức về sự hiện diện của một người có 

hoặc nghi ngờ có vũ khí và yêu cầu trợ giúp ngay lập tức; hoặc là, 

 

2. thông báo cho người có hoặc nghi ngờ có vũ khí ngoài súng cầm tay về 

việc vi phạm và cho người đó cơ hội giao vũ khí một cách an toàn cho 

hiệu trưởng hoặc người được chỉ định.  

 

C. Hiệu trưởng/người được chỉ định nên thi hành thận trọng trong việc tịch thu vũ 

khí từ học sinh tùy theo tuổi của học sinh, hoàn cảnh, và khả năng gây nguy hiểm. 

 

D. Nếu người tang trữ vũ khí là học sinh, phụ huynh/người giám hộ sẽ được hiệu 

trưởng hay người được chỉ định thông báo càng sớm càng tốt.  

 

E. Học sinh khi bị bắt tàng trữ vũ khí, súng cầm tay, hoặc các vũ khí khác trên một 

khu vực MCPS sẽ bị phạt hành động kỷ luật, phù hợp với luật Maryland; MCPS 

Code of Conduct; MCPS Regulation JGA-RB, Suspension and Expulsion; and 

MCPS Regulation JGA-RC, Suspension or Expulsion of Students with 

Disabilities.  

 

F. Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ báo cáo sự việc với OSSI càng sớm 

càng tốt theo MCPS Regulation COB-RA, Reporting a Serious Incident.  

 

 

 
Lịch sử Quy luật:  Lúc trước là Regulation No 230-17, Ngày 1 tháng 10, 1976; thông tin niên giám được cập nhật lại, Tháng 

Giêng, 1983; sửa đổi Ngày 9 tháng 10, 1989; sửa đổi ngày 11 tháng 6, 1993; sửa đổi ngày 4 tháng 10, 1996; sửa đổi ngày 20 

tháng 7, 1998; sửa đổi vào ngày 13 tháng 10, 1999; cập nhật tên văn phòng Ngày 1 tháng 6, 2000; sửa đổi Ngày 10 tháng 2, 

2006; sửa đổi Ngày 11 tháng 8, 2014. 


