
Ưu tiên hàng đầu của Học khu là sự an toàn của học sinh. Tất cả nhân viên, cũng như các cá nhân làm việc cùng hoặc tiếp xúc với học 
sinh sinh viên (ví dụ: tình nguyện viên, giáo viên, huấn luyện viên, v.v.) phải lưu ý đến sự phân biệt giữa nhạy cảm với sinh viên và hỗ trợ 
học sinh với vi phạm trách nhiệm hành vi đạo đức có thể xảy ra hoặc nhận thức.

Trong khi Học khu khuyến khích xây dựng các mối quan hệ tích cực với học sinh, các nhân viên và cá nhân làm việc cùng hoặc tiếp xúc 
với học sinh phải sử dụng đánh giá tốt, duy trì các tiêu chuẩn nghề nghiệp và ranh giới đạo đức, đồng thời phải ghi nhớ những hướng dẫn 
này và tránh những điều sau đây khi có thể, bao gồm nhưng không giới hạn:
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Đụng chạm có tiếp xúc thân thể, hoặc yêu cầu cởi bỏ quần 
áo với học sinh không phù hợp với lứa tuổi hoặc trong phạm 
vi trách nhiệm nghề nghiệp của nhân viên/cá nhân đó.

Thực hiện một hành vi gây nguy hiểm cho học sinh, bao 
gồm bạo lực thể chất hoặc đe dọa bạo lực.

Sử dụng rượu, hoặc chất kích thích không hợp pháp hoặc 
trái phép, hoặc sở hữu hoặc phân phối một chất được kiểm 
soát tại nơi làm việc hoặc tại một hoạt động do trường tài 
trợ.

Chở học sinh bằng xe cá nhân mà không có mẫu ủy quyền 
bằng văn bản trong hồ sơ trước của người quản lý và của 
phụ huynh với các lý do được Học khu chấp thuận.

Gặp gỡ, đưa hoặc đi cùng học sinh ra khỏi khuôn viên 
trường cho các hoạt động khác với hành trình, hoạt động 
hoặc chuyến đi thực địa được Học khu chấp thuận.

Cung cấp cho học sinh, hoặc yêu cầu từ học sinh, thông tin 
liên lạc cá nhân và/hoặc giao tiếp/xã hội hóa với học sinh, 
bằng miệng, bằng văn bản, qua điện thoại/email/phương 
tiện điện tử/webcam, qua Internet, mạng xã hội hoặc trực 
tiếp cho các mục đích không liên quan cụ thể đến trường 
học.

Chụp ảnh hoặc quay phim học sinh hoặc yêu cầu họ quay, 
ngoại trừ cho các mục đích cụ thể liên quan đến trường học 
với sự chấp thuận thích hợp. 

Tham gia vào trực tiếp hoặc với sự hiện diện của học 
sinh trong các hành vi không chuyên nghiệp, phi đạo 
đức, không hợp pháp, vô đạo đức hoặc lợi dụng. 

Gặp gỡ cá nhân với học sinh thuộc bất kỳ một giới tính 
nào trong phòng đóng kín cửa hoặc trong không gian 
dành riêng cho học sinh (ví dụ: phòng vệ sinh, phòng 
thay đồ), ngoại trừ các mục đích cụ thể liên quan đến 
trường học (ví dụ: đánh giá, tư vấn, dịch vụ bắt buộc, 
giám sát).  

Ở lại trong khuôn viên trường với học sinh sau khi quản 
trị viên cuối cùng rời khỏi địa điểm; có những trường 
hợp ngoại lệ, chẳng hạn như các chương trình sau giờ 
học, giáo viên tập với học sinh một hoạt động kịch/âm 
nhạc hoặc huấn luyện học sinh học mười môn phối 
hợp, với sự chấp thuận trước của cấp quản lý.

Cung cấp đối xử ưu đãi và/hoặc tặng quà tặng, phần 
thưởng hoặc khuyến khích không liên quan đến học 
đường và nó gợi ý trực tiếp hoặc ngụ ý rằng học sinh 
phải nói hoặc làm điều gì đó để đáp lại. 

Đưa ra các cử chỉ, phát biểu hoặc nhận xét, trực tiếp 
hoặc trước sự hiện diện của học sinh, không phù hợp 
với lứa tuổi, nghề nghiệp hoặc có thể được coi là có 
tính chất khiêu dâm, báng bổ, tục tĩu, lạm dụng, đe 
dọa, bắt nạt, quấy rối, phân biệt đối xử,  hoặc hạ thấp 
phẩm giá. 

Mặc dù ý định của nhân viên/cá nhân có thể hoàn toàn là chuyên nghiệp, những người tham gia vào một hành vi nào ở trên đều có khả 
năng tự chịu trách nhiệm trước những nhận thức không đúng. Bất kỳ cá nhân nào chứng kiến các vi phạm có thể xảy ra về ranh giới đều 
báo cáo hành vi đó. Học khu nghiêm túc xem xét những vấn đề như vậy và có thể có nghĩa vụ điều tra các cáo buộc, như đã được bảo 
đảm và/hoặc đưa ra giải pháp thực thi pháp luật, và thực hiện hành động khắc phục/kỷ luật hành chính thích hợp. Học khu nghiêm cấm trả 
thù người báo cáo hoặc tham gia vào cuộc điều tra một hành vi không phù hợp.

Các cá nhân cần thêm thông tin nên liên lạc với quản trị viên tại chổ hoặc Văn phòng Tuân thủ Công bằng Giáo dục theo số 
(213) 241-7682; EquityCompliance@lausd.net.
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