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Mẫu đơn này sẽ được giữ kín thể theo các đạo luật Family Educational Rights và Privacy Act, 20 U.S.C. § 1232g. 

DISTRIBUTION (NƠI NHẬN): Hồ Sơ Kín của Trường  

Hướng Dẫn:  Đây là một mẫu báo cáo hoạt động bị cáo buộc là có tính băng đảng và hành vi của nhóm mang tính phá hoại hoặc bất hợp pháp tương tự hay để  
báo cáo việc trừng phạt hay trả thù chống lại những cá nhân mà đã báo cáo hoạt động băng đảng và hành vi nhóm mang tính phá hoại hoặc bất hợp pháp tương tự 
hay là nạn nhân, nhân chứng, người chứng kiến, hay những người khác có các thông tin đáng tin cậy về một hoạt động của băng đảng và hành vi nhóm mang tính  
phá hoại hoặc bất hợp pháp tương tự đã xảy ra tại khu vực trường, trên xe buýt trường học, tại các sự kiện do trường học bảo trợ, hoặc trên đường đến/từ trường.
Băng đảng: "Băng Đảng Tội Phạm" có nghĩa là một nhóm hay một kết hợp của ba hay nhiều người hơn mà các thành viên:
(1) tham gia với tư cách cá nhân hay tập thể vào một mẫu hình của hoạt động băng đảng tội phạm;
(2)  có, như một trong các mục tiêu hay hoạt động chính của họ, sự can phạm một hay nhiều tội ác tiềm ẩn, bao gồm cả các hành vi của người thiếu niên mà có 

thể tiềm ẩn tội ác nếu do người lớn vi phạm; và
(3) có chung một cơ cấu tổ chức hay chỉ huy công khai hay bí mật 
Hoạt Động Băng Đảng: "Mẫu hình của hoạt động băng đảng tội phạm" có nghĩa là sự can phạm, dự mưu can phạm, hay đồng lõa can phạm, hay xúi dục 
can phạm hai hoặc nhiều tội phạm tiềm ẩn hay những hành động của một vị thành niên mà có thể là một tội phạm tiềm ẩn nếu do một người lớn vi phạm.
(a)  Các hoạt động tại hay gần xe cộ hay tài sản trường học—Một người không thể hăm dọa một cá nhân, hay một người bạn hay một thành viên gia định của 

một cá nhân bằng việc sử dụng vũ lực hay bạo lực để ép buộc, xui khiến, xúi dục cá nhân ấy tham gia hay để ngăn cản cá nhận ấy rời bỏ một băng đảng tội 
phạm: (1) trong một chiếc xe của trường học, theo như định nghĩa dưới Bộ Luật Chú Giải của Maryland §11-154 Điều Luật về Chuyên Chở; hay (2) trong, hay 
trong vòng 1,000 feet của khu vực do một trường tiểu học, một trường trung học, hay Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery sở hữu hay thuê và được dùng 
cho mục đích giáo dục tiểu học hay trung học. 

(b)  Tính Khả Dụng—Phụ khoản (a) của khoản này được áp dụng dù cho có hay không: (1) trường học đang dạy học vào lúc tội phạm xảy ra; hay  (2) khu vực bị 
xử dụng cho các mục đích khác ngoài mục đích của trường học vào lúc tội phạm xảy ra.

Ngày hôm nay / /  Trường    _____________________________________________________________________

Người Báo Cáo Sự Việc: Tên ______________________________________________________________________________

Điện thoại - -  E-mail 

Đánh dấu ✓ vào khung thích hợp:

 □  Học Sinh Nạn Nhân □  Học sinh (nhân chứng/chứng kiến) □  Phụ huynh/giám hộ 

□  Nhân viên nhà trường □  Người chứng kiến □  Khác ____________________________________________________

Tên của học sinh nạn nhân (Xin viết chữ in) Tuổi Cấp 
Lớp 

Trường (nếu biết)

Tên của người bị cáo buộc phạm tội (nếu biết) (Xin viết 
chữ in) 

Tuổi Trường (nếu biết) Người bị cáo buộc 
phạm tội có phải là 
học sinh không? 

□  Có □  Không

□  Có □  Không

□  Có □  Không

Tên của người được đưa ra làm nhân chứng (nếu biết)    
(Xin viết chữ in) 

Tuổi Trường (nếu biết) Người được đưa ra làm 
nhân chứng có phải là 

học sinh không? 

□  Có □  Không

□  Có □  Không

□  Có □  Không
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Sự việc xảy ra vào những ngày nào?    / /  / /  / /
 Tháng/Ngày/Năm Tháng/Ngày/Năm Tháng/Ngày/Năm

Yêu cầu mô tả những gì xảy ra.

Sự việc xảy ra ở đâu (xin chọn tất cả những điểm thích hợp)?

 □  Tại khu vực trường □  Tại một hoạt động hay một sự kiện do trường học bảo trợ ngoài khuôn viên trường

 □  Trên xe buýt □  Trên đường đến trường/về nhà

Người bị cáo buộc là phạm lỗi đã nói gì hay làm gì? (Kèm thêm một tờ giấy khác nếu cần)

Quý ví có biết tại sao hoạt động này xảy ra hay không? (Kèm thêm một tờ giấy khác nếu cần)

Sự việc này có gây ra một tổn hại về thể xác không? Đánh dấu ✓ cạnh một trong các điều sau đây: 

 □  Không □  Có, nhưng không cần chăm sóc y tế □  Có, đã cần được chăm sóc y tế

 Xin mô tả ______________________________________________________________________________________________

Nếu có tổn hại về thể chất, quý vị có cho rằng những tổn hại này sẽ có những hệ quả vĩnh viễn không? □  Có □  Không

Học sinh nạn nhân có phải nghỉ học vì sự việc này không? □  Có □  Không
Nếu có, học sinh này đã nghỉ học bao nhiêu ngày vì sự việc này? _____________________________________________________

Có thêm thông tin nào quý vị muốn cung cấp không (như tên của băng đảng, nhóm, nếu biết)?  
(Kèm thêm một tờ giấy khác nếu cần)

NƠI NHẬN: Hồ Sơ Kín của Học Sinh 

 / /
 Chữ ký Ngày

This form is to be confidentially maintained in accordance with the Family Educational Rights and Privacy Act, 20 U.S.C. § 1232g.
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