BLUE SPRINGS R-IV KHU HỌC CHÁNH
Tiêu chuẩn của học sinh tiến hành
Sinh viên-cha mẹ (9-12)
Năm học 20____ - 20____
Tên của học sinh

Cấp lớp

Tài liệu này dựa trên chính sách được thành lập bởi Blue Springs đồng giáo dục và địa chỉ các quy định của đạo
luật Missouri an toàn trường, liên bang súng miễn phí các trường luật và pháp luật cần thiết khác có hỗ trợ các
trường học đang được an toàn nơi cho sinh viên và nhân viên. Mỗi học sinh được dự kiến sẽ tiếp tục giáo dục
của ông/bà và tôn trọng quyền của mỗi học sinh học trong một môi trường an toàn. Các tiêu chuẩn của Student
Conduct áp dụng trong tòa nhà trường, trên cơ sở huyện, tại trường hoạt động, và điểm dừng xe buýt, trong xe
được sử dụng để vận chuyển sinh viên cho các khu học chánh cũng như hành vi bên ngoài của trường mà gây ra
một sự phá vỡ đó là gây phương hại đến để tốt và kỷ luật trong nhà trường. Các tiêu chuẩn này, mặc dù về cơ
bản giống nhau cho học sinh K-12, sẽ được áp dụng cho một cách thích hợp địa chỉ cấp độ tình cảm, phát triển
và sở hữu trí tuệ của học sinh. Non-tuân thủ với các tiêu chuẩn này có thể dẫn đến và/hệ thống treo, trục
xuất hoặc báo cáo cho cơ quan thích hợp bao gồm cả thực thi pháp luật mà có thể dẫn đến loại bỏ từ
trường căn cứ.
Học sinh được cung cấp với cuốn sổ tay sinh viên vào đầu mỗi năm học hoặc khi thừa nhận để Blue Springs
School District. Cẩm nang cho sinh viên, dựa trên các chính sách của các Blue Springs Ban Giáo dục, chi tiết
deportment thích hợp của sinh viên và những hậu quả kỷ luật. Một bản sao của các chính sách của các Blue
Springs Ban Giáo dục có sẵn trên trang web www.bssd.net huyện hoặc có thể được cung cấp bởi hiệu trưởng
của trường.
Tài liệu này đòi hỏi phải có chữ ký của phụ huynh/giám hộ. Chữ ký chỉ ra rằng nội dung được đọc và
hiểu rõ. Tài liệu này có chữ ký sẽ được giữ trong tập tin của học sinh.
1. Hành vi bao gồm nhưng không giới hạn đối với thô tục, truancy, hiển thị tình, bất phục tùng, bắt nạt, hazing, sự gián
đoạn hành vi, sử dụng các sản phẩm thuốc lá, và hành vi gây phương hại đến để tốt và kỷ luật của các trường học là
những vi phạm của chính sách. Sinh viên vi phạm sẽ kỷ luật hành động.
2. Cuộc tấn công bằng miệng/vật lý hoặc pin của một thành viên đồng bào sinh viên hoặc nhân viên có thể dẫn đến hệ
thống treo, trục xuất, và/hoặc được báo cáo cho chính quyền thích hợp. Bất kỳ mối đe dọa gây tổn hại cho người hoặc
tài sản, cho dù được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp, cũng bị cấm.
3. Blue Springs School District nghiêm cấm sử dụng, sở hữu, lưu trữ, phân phối, bán, mua, transmittal, chuyển giao hoặc
lấy vũ khí trên trường bất động sản. Không có học sinh có thể có một vũ khí trên trường bất động sản bất kỳ lúc nào.
Một vũ khí được xác định bởi các Missouri an toàn trường luật, đạo các Gun-Việt trường luật liên bang năm 1994, 18
U.S.C. 921 và 930, RSMO 571.010, và các chính sách của các Blue Springs đồng giáo dục. Người vi phạm sẽ được
giới thiệu đến các cơ quan pháp lý thích hợp và cũng tùy thuộc vào hệ thống treo dài hạn hoặc trục xuất từ trường học.
Nếu một học sinh vi phạm chính sách vũ khí được cung cấp trong cả hai nhà nước và pháp luật liên bang, học sinh sẽ
được và/bị đình chỉ hoặc bị trục xuất cho một khoảng thời gian không ít hơn một năm theo quy định của Pháp luật.
4. Blue Springs School District nghiêm cấm sử dụng, sở hữu, tham gia, hoặc đang được trình bày dưới ảnh hưởng của
rượu hay ma túy hoặc bất cứ chất đại diện để rượu hoặc ma túy và bất kỳ nỗ lực để mua, bán, hoặc chuyển các mặt
hàng. Vật liệu ma túy cũng bị cấm. Sinh viên vi phạm có thể lâu dài đình chỉ hoặc trục xuất và sẽ được báo cáo cho
chính quyền thích hợp.
5. Sinh viên đang bị cấm làm bất kỳ mối đe dọa terroristic hoặc báo cáo sai của một thảm họa, bao gồm nhưng không
giới hạn đối với mối đe dọa bom sai hoặc cháy báo động, để cảm giác lo sợ hoặc làm phiền người hoặc gây ra cuộc
triệt thoái hoặc đóng cửa bất kỳ tòa nhà, nơi hội họp hoặc cơ sở giao thông vận tải. Hành vi vi phạm có thể dẫn đến hệ
thống treo hoặc trục xuất và được báo cáo cho cơ quan thực thi luật pháp thích hợp.

6. Tống tiền, trộm cắp, và bất kỳ nỗ lực để gây thiệt hại cho bất kỳ tài sản trên căn cứ quận hoặc thuộc về các trường
học, nhân viên hoặc một học sinh đồng đều bị cấm. Người vi phạm sẽ phải chịu bồi thường, và/hoặc đình chỉ hoặc
trục xuất, và có thể được báo cáo với cảnh sát.
7. Sinh viên dự kiến sẽ được sạch sẽ và ngăn nắp trong trang phục. Ăn mặc và chải chuốt phải không làm gián đoạn quá
trình giảng dạy/học tập. Khi nào, trong bản án, các hiệu trưởng, một học sinh xuất hiện hay chế độ của váy sẽ phá vỡ
quá trình giáo dục hoặc cấu thành một mối đe dọa đến sức khỏe hoặc an toàn, học sinh có thể phải làm cho sửa đổi.
8.

Lái xe đến trường là một đặc ân. Bất cẩn hoặc thiếu thận trọng lái xe trên trường bất động sản hoặc các hành vi vi
phạm chính sách bãi đậu xe có thể dẫn đến hành động kỷ luật, bao gồm cả việc thu hồi của đậu xe đặc quyền. Các khu
vực dành riêng cho over-flow đậu xe là tùy thuộc vào tất cả các sách của huyện.

9. Pháp luật liên bang và các chính sách huyện dictate sử dụng công nghệ. Việc sử dụng các nguồn tài nguyên công nghệ
học, chẳng hạn như thiết bị máy tính, thư điện tử, hệ thống điện thoại và tất cả các khả năng truyền thông khác, là một
đặc ân. Bất kỳ việc sử dụng sai của công nghệ mà vi phạm huyện chính sách hoặc bang/liên bang luật sẽ gây ra hành
động kỷ luật và có thể dẫn đến sự mất mát của công nghệ đặc quyền và/hoặc hậu quả pháp lý (bao gồm cả FBI,
United States Secret Service, etc.). Thiết bị điện tử và máy tính có thể không được sử dụng để nắm bắt âm thanh, kỹ
thuật số, video, hoặc hình ảnh, và bất cứ lúc nào hoặc bất cứ nơi nào trong trường ngày hoặc trong khi đang được vận
chuyển trong quận xe mà không có sự chấp thuận trước của quản trị viên hoặc nhân viên, hoặc tài tại bất kỳ thời điểm
nào khác, nơi, hoặc trường học trợ hoạt động khi một người đã có một kỳ vọng riêng tư mà sẽ bao gồm, nhưng không
được giới hạn, một phòng khóa, phòng vệ sinh, phòng thay đồ hoặc bất kỳ khác vị trí nơi một người có thể thay đổi
quần áo hoặc tham gia vào các hoạt động cá nhân hoặc tư nhân.
10. Chính sách của Blue Springs School District để duy trì một học và môi trường làm việc là miễn phí từ phân biệt đối
xử của học sinh và nhân viên của nó. Huyện đã ngăn cản bất kỳ hình thức quấy rối tình dục. Báo cáo về sự cố như vậy
ngay lập tức phải được thực hiện để xây dựng các quản trị viên. Hành động kỷ luật có thể bao gồm hệ thống treo, trục
xuất và giới thiệu đến các cơ quan chức thích hợp.
11. Blue Springs School District một cách thích hợp sẽ báo cáo và làm cho có sẵn hồ sơ về sự cố cho sinh viên để cá nhân
thích hợp, các cơ quan, trường học, và cảnh sát theo qui định của Pháp luật.

Danh sách trước trình bày một số các tiêu chuẩn mà quản việc tiến hành các sinh viên trong khu học chánh Blue
Springs. Học sinh sẽ quen mình với tất cả các quy tắc và quy định được trình bày trong cuốn sổ tay sinh viên
của họ. Các tiêu chuẩn đạo Đức cũng áp dụng cho đêm trường và để các chương trình học mùa hè sau năm học
thường xuyên.
Tôi đã đọc và hiểu các Blue Springs Standard of Student Conduct và kỳ vọng rằng học sinh đã ký tài liệu
này sẽ làm theo tất cả các quy tắc kỷ luật và quy định của Blue Springs School District là tham chiếu ở
trên, trong cuốn sổ tay sinh viên, và trong các chính sách của các Blue Springs đồng giáo dục.

Tên gọi phụ huynh/giám hộ (in)

Tên gọi của học sinh (in)
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Chữ ký của học sinh

__________________________________________
Ngày tháng
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Trường học
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