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Learning, and Schools; School Support and Improvement 5 

6 
7 

Kế hoạch Can thiệp Hạnh kiểm Duy trì An toàn 8 
9 

10 
A. MỤC ĐÍCH 11 

12 
1. Thúc đẩy môi trường học tập tích cực, tôn trọng, trật tự và an toàn cần thiết cho13 

việc học tập hiệu quả; tăng sự tham gia của học sinh; nâng  thành tích học tập của14 
học sinh; và chủ động thúc đẩy tích cực văn hóa và không khí tốt lành tại trường15 
học để có thể ngăn chặn các hành vi sai của học sinh trước khi nó xảy ra16 

17 
2. Thu hút tất cả học sinh tham gia học tập với sự hướng dẫn hiệu quả và can thiệp18 

thích hợp để hỗ trợ học sinh đang có khó khăn và dễ bị tổn thương19 
20 

3. Cung cấp triết lý can thiệp hạnh kiểm mang tính chất phục hồi, giáo dục và được21 
thực hiện một cách công bằng với những kỳ vọng và hậu quả rõ ràng, phù hợp và22 
nhất quán nhằm giải quyết những hành vi không phù hợp với Quy tắc Ứng xử của23 
Học sinh trong MCPS, bất kể môi trường hướng dẫn là trực tiếp hay ảo24 

25 
4. Thông báo rõ ràng với học sinh, nhân viên và phụ huynh/người giám hộ/gia đình26 

kỳ vọng về hạnh kiểm của học sinh và những hậu quả cho hạnh kiểm sai27 
28 
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B. VẤN ĐỀ 29 
 30 

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery tin việc thúc đẩy học tập của học sinh là nhiệm vụ 31 
chủ yếu của họ; với mục đích này, chính sách này đặt ra kỳ vọng về một môi trường hiệu 32 
lực cho việc học tập hiệu quả và công nhận rằng các hành vi phù hợp đã được học.  Ngoài 33 
gia đình của học sinh, trường học cũng là những cộng đồng trong đó hạnh kiểm tốt được 34 
mong đợi, nêu gương, và học trong một môi trường có sự tương kính và phẩm cách. 35 

 36 
Để trở nên những người lành mạnh và hữu ích, học sinh cần có những cơ hội để học hỏi từ 37 
lỗi lầm của các em, sửa chữa bất cứ thiệt hại nào mà là kết quả của hành động của em, và 38 
phục hồi sự liên hệ mà đã bị tan vở vì hạnh kiểm của các em.  Một môi trường thu hút ích 39 
lợi cho việc học tập có thể giữ học sinh đến trường để các em có thể sẵn sàng vào đại học 40 
và nghề nghiệp. 41 

 42 
C. TRIẾT LÝ 43 
 44 

1. Trường học khuyến khích môi trường học đường tốt giúp thu hút tất cả học sinh 45 
trong học tập và can thiệp thích hợp để hỗ trợ học sinh có khó khăn và dễ bị tổn 46 
thương.  Phù hợp với Board Policy COA, Student Well-being and School Safety, và 47 
Policy JPG, Wellness:  Physical and Nutritional Health, mọi trường MCPS phải cố 48 
gắng tạo một nền văn hóa không chỉ cung cấp một môi trường học tập tối ưu mà 49 
còn giúp thúc đẩy – 50 
 51 
a) xây dựng mối quan hệ đáp ứng văn hóa, 52 

 53 
b) sức khỏe tinh thần và tình cảm của các học sinh và nhân viên, 54 

 55 

Từ COA,  
§C.1 
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c) các thực tập thông báo chấn thương, 56 
 57 

d) các thực tập hồi phục, 58 
 59 

e) sức khỏe thể chất và mạnh khỏe, và  60 
 61 

f) phát triển cá tính khả quan và sự đồng cảm. 62 
 63 

2. Học hành vi phù hợp là một tiến trình phát triển, và các chiến lược kỷ luật có hiệu 64 
quả phải đáp ứng những nhu cầu về hạnh kiểm và phát triển khác nhau với biện 65 
pháp và can thiệp theo mức bậc. Vai trò của giáo viên và nhân viên là phản ứng kịp 66 
thời với các hành vi không phù hợp của học sinh theo cách phù hợp với lứa tuổi để 67 
hỗ trợ sự phát triển cá nhân và cơ hội học tập cho tất cả học sinh. 68 

 69 
3. Giám đốc của các trường học sẽ đưa ra các thủ tục thích hợp cho học sinh khuyết 70 

tật, phù hợp với luật liên bang và quy trình thích hợp cho tất cả học sinh. 71 
 72 
4. Việc sử dụng các biện pháp can thiệp hạnh kiểm tốt thúc đẩy ṣự tiến triển về học 73 

tập, xã hội và tình cảm trong khi ngăn ngừa hoặc giảm những hành vi khó khăn.  74 
Theo hướng dữ liệu, hành động thông báo chấn thương, giảng dạy và các chiến 75 
lược phù hợp, có trách nhiệm hướng dẫn hạnh kiểm của học sinh và tạo một môi 76 
trường học tập có trật tự và hiệu quả. 77 

 78 
5. Các Trường Công Lập Quận Montgomery sẽ sử dụng phương pháp phục hồi, tập 79 

trung vào mối quan hệ mà sử dụng các chiến lược can thiệp hạnh kiểm mà – 80 
 81 
a) là phòng ngừa và chủ động; 82 

 83 

Từ JGA-
RA, II, p.1 

Từ Ann. 
Code, Ed 7-
306, (a)(1) 
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b) nhấn mạnh đến việc xây dựng các mối quan hệ bền chặt và đặt ra các kỳ 84 
vọng về hạnh kiểm rõ ràng mà đóng góp vào hạnh phúc của cộng đồng 85 
trường học; 86 

 87 
c) để đối phó với hạnh kiểm mà vi phạm các kỳ vọng hạnh kiểm rõ ràng mà 88 

đóng góp vào hạnh phúc của cộng đồng trường học, tập trung vào trách 89 
nhiệm giải trình cho bất kỳ tác hại nào do hành vi có vấn đề gây ra; và 90 

 91 
d) giải quyết các phương cách để sửa chữa các mối quan hệ bị ảnh hưởng bởi 92 

vấn đề hạnh kiểm với sự tham gia tự nguyện của một cá nhân bị hại. 93 
 94 
6. Một môi trường liên tục những chiến lược giảng dạy chủ động và biện pháp kỷ luật 95 

hỗ trợ việc dạy và học, nuôi dưỡng hạnh kiểm tốt, và phản ảnh một triết lý kỷ luật 96 
hạnh kiểm phục hồi, như sau: 97 

 98 
a) Cung cấp cho nhân viên nhà trường sự đào tạo để củng cố kỹ năng quản lý 99 

hạnh kiểm trong lớp học với các chiến lược giảng dạy và mô hình hóa hành 100 
vi mong đợi và năng lực xã hội và cảm xúc  101 
 102 

b) Cung cấp giảng dạy về học tập xã hội/tình cảm, nhận thức văn hóa, giải 103 
quyết vấn đề và giải quyết xung đột 104 

 105 
c) Duy trì liên tục các chiến lược và chương trình phòng ngừa và can thiệp, 106 

nếu cần, phối hợp với cộng đồng  107 
 108 

7. Sự quan tâm của người lớn trong trường giữ một vai trò quan trọng trong việc xây 109 
dựng những mối quan hệ vững chắc với học sinh, mà giúp sự gắn kết của học sinh 110 
với nhà trường được dễ dàng và giảm khả năng để các em tham gia vào các hành 111 
động phá rối. Nhân viên trường học sẽ tìm những cách để phát triển sự liên hệ ý 112 
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nghĩa với các học sinh vì các học sinh mà có sự liên hệ ý nghĩa với một người lớn 113 
tại trường em thường ít tham gia vào các hành động phá rối trong lớp học, vắng 114 
mặt, hay bỏ học. 115 
 116 

8. Các nhân viên sẽ hợp tác với gia đình và cộng đồng để cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ 117 
và cấu trúc để đáp ứng nhu cầu của học sinh. 118 

 119 
9. Hành động áp dụng kỷ luật công bằng, kiên quyết, và nhất quán được mong đợi, và 120 

học sinh phải được cho biết về các hậu quả của hạnh kiểm xấu.  Tuy nhiên, các 121 
chiến lược can thiệp hạnh kiểm của trường phải được thực hiện theo một đường lối 122 
để giữ các học sinh trong chương trình học bình thường đến mức tối đa có thể thực 123 
hiện được.  Cấm học và đuổi học chỉ được dùng như là biện pháp cuối cùng. 124 

 125 
10. MCPS sẽ xây dựng năng lực của nhân viên và liên tục đánh giá các chiến lược can 126 

thiệp hạnh kiểm để thúc đẩy sự công bằng, bình đẳng và thành tích cho tất cả học 127 
sinh. 128 

 129 
a) Để đảm bảo sự công bằng và bình đẳng cho tất cả học sinh theo Board 130 

Policy ACA, Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency, các 131 
bước chủ động phải có để xác định và khắc phục những thành kiến ngầm và 132 
các cản trở về cấu trúc và thể chế thường dẫn đến việc các nhóm học sinh 133 
và nhân viên có thể bị xác định một cách không chính đáng hoặc không cân 134 
đối trong các hành động kỷ luật học sinh. Nhân viên nhà trường cần được 135 
trang bị sự hỗ trợ, kiến thức và kỹ năng cần thiết để ngăn ngừa và khi cần 136 
thiết, đối phó với xung đột, đáp ứng nhu cầu hành vi đa dạng của tất cả học 137 
sinh, và áp dụng các chính sách và thực hành can thiệp hành vi một cách 138 
công bằng. 139 
 140 

Từ ACA, 
§B 
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b) Các nhân viên sẽ được trang bị và hỗ trợ để áp dụng các chiến lược can 141 
thiệp hành vi bằng cách sử dụng các phương pháp tiếp cận được cá nhân 142 
hóa, khi cần thiết, quan tâm đến thông tin sẵn có liên quan đến sự trưởng 143 
thành phát triển của học sinh; các thách thức về sức khỏe tâm thần, và các 144 
mối quan tâm về sức khỏe xã hội, tình cảm, y tế hoặc thể chất khác; các yếu 145 
tố văn hóa và ngôn ngữ có thể đóng một vai trò trong hành vi; và các yếu tố 146 
gây căng thẳng bên ngoài hoặc chấn thương, bao gồm bạo lực, lạm dụng, 147 
bỏ bê, thảm họa, khủng bố và chiến tranh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe 148 
thể chất và tình cảm cũng như khả năng hoạt động hiệu quả của học sinh 149 
trong môi trường giáo dục. 150 

 151 
11. Giám đốc của các trường học sẽ thực hiện một kế hoạch toàn diện về an toàn và an 152 

ninh phù hợp với Board Policy COA, Student Well-being and School Safety, nhằm 153 
duy trì một môi trường làm việc và học tập để bảo vệ các quyền, sức khỏe và phúc 154 
lợi của các học sinh và nhân viên. Giám đốc các trường học sẽ làm việc với Sở 155 
Cảnh sát Quận Montgomery, Văn phòng Luật sư của Quận Montgomery và các cơ 156 
quan thực thi pháp luật khác để xem xét, thực hiện và cập nhật các thỏa thuận bằng 157 
văn bản khi cần thiết, đặt ra các kỳ vọng rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của cơ 158 
quan thực thi pháp luật nhân sự với tư cách là những đối tác quan trọng trong việc 159 
hỗ trợ một môi trường học đường tích cực, đồng thời tránh các vụ bắt giữ không 160 
cần thiết và giới thiệu đến hệ thống tư pháp có thể gây ra những hậu quả tiêu cực 161 
ngoài ý muốn đối với học sinh và gia đình của các em, cũng như các tác động không 162 
cân xứng đối với học sinh da màu và học sinh khuyết tật. 163 

 164 
D. KẾT QUẢ MONG MUỐN 165 
 166 

1. Các trường học sẽ thúc đẩy môi trường học tập tốt lành, tôn trọng, trật tự và an toàn 167 

Từ COMAR 
13A.08.04.02.
B (19) 
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cần thiết cho sự học tập hiệu quả nơi hạnh kiểm tốt được mong đợi, nêu gương và 168 
học hỏi trong một môi trường tôn trọng lẫn nhau và tự trọng. 169 
 170 

2. Phụ huynh/người giám hộ/gia đình và học sinh sẽ được thông báo đầy đủ về các 171 
chính sách quản lý hạnh kiểm của trường và sẽ được khuyến khích tham gia vào 172 
các nỗ lực bảo đảm rằng trường học được an toàn và có trật tự. 173 

 174 
3. Học sinh sẽ hiểu trách nhiệm và quyền của mình đối với các chiến lược can thiệp 175 

hạnh kiểm.  176 
 177 
4. Các chiến lược can thiệp hạnh kiểm của trường học sẽ được thực hiện một cách 178 

công bằng, bình đẳng và nhất quán.  Các trường học nên tránh bất kỳ tác động khác 179 
nhau và không cân xứng nào của chính sách.   180 

 181 
5. Các chiến lược can thiệp hạnh kiểm của trường học sẽ nhấn mạnh các mối quan hệ 182 

bền chặt và các kỳ vọng về hành vi rõ ràng để học sinh có thể tham gia vào lớp học, 183 
đóng góp vào phúc lợi của cộng đồng trường học, và tốt nghiệp đại học MCPS và 184 
sẵn sàng nghề nghiệp. 185 

 186 
E. THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN  187 
 188 

1. MCPS sẽ phát triển một quy tắc hạnh kiểm toàn học khu cho học sinh, quy tắc này 189 
sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh và phụ huynh/người giám hộ/gia đình của các 190 
em.  191 
 192 

2. Mỗi trường có thể phát triển quy tắc hạnh kiểm riêng biệt với sự tham gia của gia 193 
đình, học sinh và nhân viên, và xét lại định kỳ để kết hợp ý kiến và rút kinh nghiệm 194 
từ việc thực hiện.  Giám đốc của các trường học/người được chỉ định sẽ xem xét 195 

Từ Ann. Code, 
Ed 7-306 (d)(1); 
"an toàn", "tích 
cực", "tôn 
trọng" từ COA 
§B 

Từ Ann. Code, Ed 
7-306,(a),(1)(ii) 
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quy tắc hạnh kiểm của từng trường để bảo đảm sự kiên định với chính sách này, 196 
các quy định của MCPS, quy tắc hạnh kiểm toàn học khu dành cho học sinh, cũng 197 
như luật liên bang và tiểu bang hiện hành. 198 

 199 
3. Giám đốc các trường học sẽ theo dõi các vấn đề quan tâm đến sự an toàn và an ninh 200 

của cộng đồng MCPS và báo cáo cho Hội đồng nếu thích hợp. 201 
 202 
4. Giám đốc của các trường học sẽ theo dõi dữ liệu liên quan đến can thiệp hành vi từ 203 

các trường học để thẩm định các can thiệp và chương trình cũng như phát triển các 204 
bước để giải quyết bất cứ tác động khác nhau và không cân xứng của các chiến lược 205 
can thiệp hành vi. 206 

 207 
F. KIỂM ĐIỂM VÀ BÁO CÁO 208 
 209 

Chính sách này sẽ được duyệt xét lại theo quy trình duyệt xét của Hội Đồng. 210 
 211 
Mục Liên Quan: Annotated Code of Maryland, Education Article §§ 7-306 ; Code of 212 

Maryland Regulations 13A.08.03-.04; Student Code of Conduct in 213 
MCPS 214 

 215 
Lịch Sử Chính Sách: Chấp thuận theo Resolution No. 20-97, Ngày 14 tháng Giêng, 1997; được 216 
sửa đổi bởi Resolution No. 9-15, Ngày 13 tháng Giêng, 2015; sửa đổi. 217 


