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TUYÊN BỐ SỨ MỆNH   
  
Học khu Quận Harrison cam kết cung cấp một môi trường học tập lành 
mạnh, an toàn và chu đáo, dành riêng cho việc giảng dạy chất lượng.  
Thông qua những kỳ vọng cao và học tập xuất sắc, sinh viên sẽ là 
những công dân sản xuất, các nhà lãnh đạo được trao quyềnvà người 
học suốt đời.  
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LỜI TỰA  
Mục đích của cuốn sách này là để làm quen với học sinh, phụ huynh và giáo viên với các 
thông tin cần thiết liên quan đến tổ chức và quản lý của các trường học quận Harrison.  
  
Cẩm nang phải được giúp đỡ đặc biệt cho tất cả học sinh. Trong đó, sinh viên sẽ tìm 
thấy các yêu cầu để tốt nghiệp, tổ chức sinh viên, quy định của trường, vắng mặt, chậm 
trễ và các thông tin khác. Tất cả học sinh, giáo viên và phụ huynh đều đọc kỹ thông tin 
được cung cấp ở đây, với việc nhận ra mộtcuốn sách nhỏ như vậy ở mức tốt nhất có 
những hạn chế củanó. Giám đốc Giáo dục Quận Harrison và Hội đồng Giáo dục Quận 
Harrison đã phê duyệt tất cả các nội dung được in trong cuốn sách này.  
  
Chúng tôi hy vọng rằng cuốn cẩm nang có thể góp phần tốt hơn khiđứng và đánh giá 
cao chương trình giáo dục của chúng tôi.   
  
THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC  
Học khu Quận Harrison cam kết xuất sắc bằng cách tập trung vào từng học sinh và cung 
cấp hướng dẫn mẫu mực. Các trường học của chúng tôi phục vụ các cộng đồng độc 
đáo bao gồm cả khu dân cư nông thôn và thành thị.  
  
Chúng tôi đã tạo ra một nền văn hóa dạy và học bắt đầu với lối vào sớm nhất của học 
sinh vào các chương trình của chúng tôi và theo dõi họ trong suốt những năm học. Ở 
cấp độ giáo dục sớm nhất của học sinh, chúng tôi hợp tác với các cơ quan giáo dục tư 
nhân trong lĩnh vực chương trình giảng dạy trước K và chuẩn bị cho sinh viên. Chúng 
tôi nhận ra rằng một nền giáo dục toàn diện truyền cảm hứng cho sinh viên và khuyến 
khích tài năng cá nhân của họ.  Khi sinh viên tiến bộ thông qua hệ thống của chúng tôi,  
chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ họ theo đuổi các hoạt động ngoại khóa như ban nhạc, điền 
kinh, mỹ thuật, khoa học máy tính và robot.   
  
Hướng dẫn nghiêm ngặt của chúng tôi bao gồm các lớp học tăng tốc trong tất cả các 
trường học. Chúng tôi cung cấp một loạt các lớp học tín dụng kép và nâng caocho phép 
sinh viên kiếm được tín chỉ đại học trong khi học trung học. Các dịch vụ khóa học linh 
hoạt của chúng tôi phù hợp với cả sinh viên đại học và hướng nghiệp. Học sinh có thể 
nhận được chứng chỉ ngành ở cấp trung học sẽ cho phép họ theo đuổi sự nghiệp ngay 
sau khi tốt nghiệp. Khu vực của chúng tôi cung cấp các bài hát tốt nghiệp là lối ra truyền 
thống và sớm.  
  
Chúng tôi hỗ trợ giảng viên và nhân viên quận của chúng tôi bằng cách cung cấp sự 
phát triển chuyên nghiệp chất lượng cao liên tục và học tập opportunities.  
  
Là giám đốc, tôi tự hào là một phần của một nhóm chuyên chăm sóc và  
giáo dục cộng đồng của chúng ta và thế hệ tiếp theo của công nhân, nhà lãnh đạo và 
quản lý tương lai.       
                         
Mitchell King, Giám đốc Giáo dục thông điệp từ Hội đồng trường 
Các bên liên quan của HCSD thân mến, 



Với lòng tự trọng cao mà tôi hoan nghênh sự trở lại của học sinh, phụ huynh, quản trị 
viên cấp trường và nhân viên của họ, và tất cả nhân viên cấp huyện! Mặc dù, năm học 
2020-2021 là một năm thành công khác đối với học sinh của chúng tôi về mặt học 
thuật, nhưng đại dịchtrước đó đã gửi ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, chúng tôi đã có 
thể vượt qua những thách thức vì những học sinh tuyệt vời của chúng tôi, phụ huynh 
tuyệt vời và tất cả các nhân viên giảng dạy và hỗ trợ xuất sắc của Học khu Quận 
Harrison. Không có đủ từ để khai quậtsâu sắc lòng biết ơn của tôi đối với tất cả các 
bạn và cộng đồng hỗ trợ xung quanh chúng ta.  

Khi tôi cùng với tất cả các bạn mong chờ sự phấn khích và thành công trong năm học 
này sẽ mang lại, tôi rất vui mừng thông báo việc mở một trường trung học cơ sở mới, 
Trường Trung học Cơ sở West Harrison và Trường Tiểu học / Trung học Cơ sở North 
Gulfport mới được tái cấu trúc. Tôi tin tưởng rằng nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục 
cung cấp sự xuất sắc về giáo dục cho tất cả sinh viên của chúng tôi với mục tiêu cung 
cấp các kỹ năng và công cụmà học sinh của chúng tôi cần để thành công trong xã hội 
toàn cầu của chúngtôi. Mục tiêu này sẽ tiếp tục là ngọn hải đăng ánh sáng của chúng 
tôi khi chúng tôi tiến bộ trong năm nay.  

Kính thư  
Tiến sĩ Barbara J. Thomas  
Chủ tịch Hội đồng trường  

  
Tất cả các thủ tục, Mã Mississippi, Tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình của trường công 
lập Mississippi để ban hành chính sách và thủ tục đều có sẵn trực tuyến thông qua các 
liên kết được cung cấp trên Học khu Quận Harrison   
trangweb. http://harrison.msbapolicy.org/ 
  
  
CHÍNH QUYỀN QUẬN  
Giám đốc Mitchell King  

       Trợ lý Giám đốc  
  
  
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN HARRISON  
Thành viên Hội đồng quản trị 
Quận I  

Rena Wiggins  

Thành viên HđQT Quận II  Tom Daniels  
Thành viên HđQT Quận III  David Ladner  
Thành viên HđQT quận IV  Tiến sĩ Barbara 

Thomas  
Thành viên Hội đồng quản trị 
quận V  
  
  
  
GIÁM ĐỐC  

Eric Simmons  

Văn phòng Hành chính quận....................................  539-6500  
  
Averie Bush Điền kinh. ........................................................ 539-6509  
Brad Barlow, Giám đốc Dinh dưỡng Trẻ em R.D. .............................. 539-6516  
Cathy Garner Security / Giám đốc tuân thủ nội bộ ................... 539-6538  
Dorene Hansen Curriculum/Accountability Director ..................... 539-6234  
Tiến sĩ Laretta Marks Giám đốc Dịch vụ Sinh viên ...................................... 539-7229  
Giám sát bảo trì Eddie Slade............................832-4107  

http://harrison.msbapolicy.org/
http://harrison.msbapolicy.org/


Giám sát vận tải Tad Shaw ................. .................. 832-4107  
Melissa Garrison Giám đốc Chương trình Liên bang .................................. 831-5328  
Giám đốc Công nghệ Mike Valdez ........................................... 539-1849  
Giám đốc giáo dục đặc biệt Sheila Curtis .................................... 832-9344  KHU HỌC 
CHÁNH QUẬN HARRISON: Cam kết xuất sắc 
  
Học khu Harrison County là học khu lớn thứ tư về số lượng học sinh ở bang 
Mississippi. Quận này bao gồm tất cả các khu vực bên ngoài các đô thị nằm ở Quận 
Harrison. Trong khu vực này, khoảng 450 dặm vuông, là chín cộng đồng độc đáo, mỗi 
cộng đồng có một di sản văn hóa phong phú vàmô-ra đời đa dạng. Trong khi huyện 
này rộng lớn và đa dạng, khái niệm trường học cộng đồng được duy trì và phát huy. 
Có tổng cộng hai mươi hai trường học phục vụ khoảng 14.600 học sinh trong khung 
cảnh kiểu khu phố này.  
  
Học sinh theo học lớp mẫu giáo through mười hai, nhận được một loạt các dịch vụ bao 
gồm Giáo dục đặc biệt, Giáo dục năng khiếu và các điều khoản Tiêu đề I.  Dựa trên tỷ 
lệ đi học trung bình hàng ngày, tỷ lệ học sinh-giáo viên trong HCSD là 17: 1.  
  
Học khu Quận Harrison là mộtkhu học chánh tiến bộ, được công nhận đầy đủ, duy trì 
sự gần gũi với phụ huynh thông qua nhiều tổ chức và tinh thần tham gia của phụ 
huynh-trường học-cộng đồng.    
  
Học khu Quận Harrison phấn đấu hàng ngày cho sự xuất sắc trong giáo dục thông qua 
việc đáp ứng nhu cầu của toàn bộ trẻ em.  Việc tổng hợp thông tin này là một bản tóm 
tắt ngắn gọn về những nỗ lực này.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Trường Học khu Harrison cungcấp cơ hội giáo dục và việc làm cho tất cả mọi người mà 
không bị phân biệt đối xử và không liên quan đến giới tính, tuổi tác, tôn giáo, màu da, 
nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật.   

        
  
                          

  
  

  
  

  

  



  
Tuyển  sinh  điểm trường  
D'Iberville Cao           9-12        1284 
Harrison Central High      9-12                          1479  
West Harrison High          9-12        
  
  

       1045  

Trường trung học D'Iberville   
  

Trường thay thế 

15625 Đường Cầu Lamey    11072 Hwy 49        
Biloxi, MS 39532       Gulfport, MS 39503       
Hiệu trưởng: Cheri Broadus    Hiệu trưởng: Tiến sĩ Regina 

Watts  
Trợ lý Hiệu trưởng: Preston Necaise   Điện thoại: 539-5956          
Trợ lý Hiệu trưởng: Mary Margaret Mucha  Số fax: 539-5959    
Điện thoại: 392-2678 Fax: 392-7807   Giờ hành chính: 7:30-4:00 
Giờ hành chính: 7:30-4:00    
Giờ học: 8:05-3:30  
  
  

Giờ học: 7:55 – 2:50  

Trường trung học Harrison Central       
15600 Đường trường học     
Gulfport, MS 39503      
Hiệu trưởng: Kelly Fuller     
Trợ lý Hiệu trưởng: Justus Booth   

  

Trợ lý Hiệu trưởng: Rachel Burt                      
Trợ lý Hiệu trưởng: Jaworski Rankin  

   

Trợ lý Hiệu trưởng: Christophe Spencer     
Điện thoại: 832-2610 Fax: 832-7433     
Giờ hành chính: 7:30-4:00     Giờ 
học: 8:05-3:30  

    

  
  
Trung tâm Kỹ thuật và Sự nghiệp Quận Harrison 
15600 Đường trường học 
Gulfport, MS 39503 
Đạo diễn: Libby White  
Điện thoại: 832-6652 Fax: 539-5965  
Giờ hành chính: 7:30-4:00  
Giờ học:  8:05-3:30  
  
  
Trường trung học West Harrison   
10399 County Farm Road 
Gulfport, MS 39503  
Hiệu trưởng: Dana Trochessett  
Trợ lý Hiệu trưởng: Erwin Gilliam  
Trợ lý Hiệu trưởng: Stephanie Lowery    
Điện thoại: 539-8900 Fax: 539-8914  
Giờ hành chính: 7:30-4:00  

 Giờ học: 8:05-3:30   
        
  
  



  
  
  

  
  
  

  
Học khu Quận Harrison 2021-2022 Lịch học  

Tháng Tám 2021                                                                                                                                           
2-4   Ngày làm việc của giáo viên  
5    Ngày đầu tiên của School  
25    thông báo thất bại  
  
Tháng 9 năm 2021  
6    Ngày Lao động    
8    Báo cáo tiến độ  
30    Kết thúc tháng đầu tiên (40 ngày)  
  
Tháng 10 năm 2021  
7-8    Bài kiểm tra chín tuần (thứ cấp)  
11    Kỳ nghỉ mùa thu  
18    Thẻ báo cáo  
29    Kết thúc tháng thứ hai (20 ngày)  
  
Tháng 11 năm 2021  
3    Thông báo thất bại  
17    Báo cáo tiến độ  
22-26 Lễ Tạ ơn  
30    Kết thúc tháng thứ ba (17 ngày)  
  
Tháng 12 năm 2021  
16-17 Bài kiểm tra chín tuần (Thứ cấp)  
17     60% ngày cho sinh viên  
17     Kết thúc tháng thứ tư (13 ngày)  
20-31 Kỳ nghỉ Giáng sinh (xem thêm tháng Giêng)  
  
Tháng 1 năm 2022  
3-4    Kỳ nghỉ Giáng sinh / sinh viên (cont'd)  
Ngày làm việc của giáo viên 3-4 
5    sinh viên trở về  
10 Thẻ báo cáo  
17    Ngày lễ Martin Luther King  
26    Thông báo thất bại  
31    Kết thúc tháng thứ năm (18 ngày)  
  
Tháng 2 năm 2022  
9    Báo cáo tiến độ  
28 Mardi Gras  
28 Kết thúc tháng thứ sáu (19 ngày)  

  
Tháng 3 năm 2022  
1-2 Mardi Gras (cont'd)  
10-11 Bài kiểm tra chín tuần (Secondary)  
21    Thẻ báo cáo  
30 Thông báo thất bại  
31 Kết thúc tháng thứ bảy (21 ngày)  
  
Tháng Tư 2022  



13    Báo cáo tiến độ  
15   Thứ Sáu Tốt Lành  
18-22 Kỳ nghỉ xuân  
29    Kết thúc tháng thứ tám (15 ngày)  
  
Tháng Năm 2022  
23-24 Bài kiểm tra chín tuần (Thứ cấp)  
24    60% ngày cho sinh viên  
24    Kết thúc tháng thứ chín (17 ngày)  
25-26 Ngày làm việc của giáo viên  
26    Thẻ báo cáo  
  

  
  

HỌC KHU HARRISON COUNTY                                                    
2021-2022 LỊCH THAM KHẢO NHANH  

  
THỜI GIAN CHẤM ĐIỂM 

NHIỆM KỲ I 5 tháng 8 năm 2021 – 8 tháng 10 năm 2021 (46 ngày)         
NHIỆM KỲ II 11/10/2021 – 17/12/2021 (44 ngày)               

 NHIỆM KỲ THỨ BA 5 tháng 1 năm 2022-11 tháng 3 năm 2022 (44 ngày)   
 NHIỆM KỲ IV 14 tháng 3 năm 2022-24 tháng 5 năm 2022 (46 ngày)   

  
KIỂM TRA THUẬT NGỮ 

HỌC KỲ I (THCS) NGÀY 7-8 THÁNG 10 NĂM 2021   
 NHIỆM KỲ II (THCS) NGÀY 16-17 THÁNG 12 NĂM 2021   

HỌC KỲ III (THCS) NGÀY 10-11 THÁNG 3 NĂM 2022   
 NHIỆM KỲ IV (THCS)   NGÀY 23-24 THÁNG 5 NĂM 2022      

  
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 
8 Tháng chín, 2021  

17 Tháng mười một, 2021  
9 Tháng hai, 2022  
13 Tháng tư, 2022  

  
NGÀY THẺ BÁO CÁO 
18 Tháng mười, 2021  
10 Tháng một, 2022  
21 Tháng ba, 2022 

26 Tháng năm, 2022  
  

HOLIDAYS 
Ngày Hội Lao động – 6/9/2021  

Kỳ nghỉ mùa thu – 11 Tháng mười, 2021  
Lễ Tạ ơn – 22-26 tháng 11 năm 2021  

60% ngày cho sinh viên – 17 tháng 12 năm 2021  
Lễ Giáng sinh – 20 tháng 12 năm 2021 -4 tháng 1 năm 2022 **(sinh viên)   

Ngày 3 tháng 1 năm 2022 **giáo viên trở lại và học sinh trở lại vào ngày 5 tháng 
1 năm 2022   

Ngày Martin Luther King – 17 tháng 1 năm 2022  
Mardi Gras –28 tháng 2 đến 2 tháng 3 năm 2022   

Thứ Sáu Tuần Thánh –Ngày 15 tháng 4 năm 2022   
Nghỉ xuân – 18-22 tháng 4 năm 2022  

60% Day cho sinh viên – 24 tháng 5 năm 2022  
  



NGÀY LÀM VIỆC ĐẶC BIỆT 
Ngày làm việc của giáo viên 
2-4 tháng 8 năm 2021 (3 ngày)  

Ngày 3-4 tháng 1 năm 2022 (2 ngày)  
25-26 tháng 5 năm 2022 (2 ngày)  

  
Ngày làm việc trợ lý giáo viên 

3-4 tháng 8 năm 2021  
Ngày 25-26 tháng 5 năm 2022  

  
  
TRUY CẬP  
Bất kỳ phụ huynh nào muốn đến thăm trường đều được chào đón.  Phụ huynh và du 
khách phải báo cáo với văn phòng khi đến trường.  Tất cả khách truy cập và phụ 
huynh phải xuất trình ID ảnh tại văn phòng sẽ được quét qua cơ sở dữ liệu Đăng ký tội 
phạm tình dục quốc gia trước khi huy hiệu của khách truy cập được cấp.  Du khách 
của học sinh sẽ không được phép vào trường.   
  
CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG THUỐC LÁ  
Theo luật mississippi, không ai được sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào trên bất kỳ 
tài sản nào của trường học.  Các sản phẩm thuốc lá được định nghĩa là bất kỳ chất 
nào có chứa thuốc lá, bao gồm, nhưng không giới hạn, thuốc lá, xì gà, ống, hít, thuốc 
lá, tobacc o khôngkhói, các sản phẩm vaping hoặc thuốc lá điện tử.   
.    
Tài sản trường học là bất kỳ tòa nhà trường công lập hoặc xe buýt, khuôn viên, khuôn 
viên, khu vực giải trí, sân thể thao hoặc tài sản khác thuộc sở hữu, sử dụng hoặc điều 
hành bởi hội đồng trường, trường học hoặc giám đốc địa phương để thu nhỏ quảng 
cáocủa bất kỳ tổ chức giáo dục công cộng nào hoặc trong một hoạt động liên quan đến 
trường học.  Đất phần 16 hoặc đất liễu không có cơ sở vật chất trường học hoặc các 
hoạt động liên quan đến trường học được miễn trừ khỏi Đạo luật này.  
     
Bất cứ ai bị kết án theo Đạo luật này sẽbị phạt tiền vì vi phạm dân sự và không vi phạm 
hình sự.  Mississippi người lớn sử dụng thuốc lá trên đạo luật tài sản giáo dục 2000 
HOUSE BILL 641   

  
THÔNG TIN KHẨN CẤP TỪ PHỤ HUYNH  
Điều quan trọng là nhà trường phải có thông tin liên lạc khẩn cấp trong hồ sơ cho từng 
học sinh.  Khi thông tin này thay đổi, phụ huynh có trách nhiệm thông báo và cập nhật 
hồ sơ liên lạc khẩn cấp của con mình.  Các mẫu thông báo are có sẵn tại trường. 
  
HỘI NGHỊ VỚI GIÁO VIÊN  
Để con bạn nhận được lợi ích giáo dục tối đa, mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo 
viên gần gũi được khuyến khích.  Vui lòng liên hệ với văn phòng của trường để sắp 
xếp thời gian hội nghị cho bạn, cho phép thông báo ít nhất mộtngày trước hội nghị 
mong muốn.  Vì sự an toàn của tất cả học sinh, phụ huynh được yêu cầu làm thủ tục 
tại văn phòng để nhận thẻ của khách khi đến trường. Xin đừng đến trực tiếp phòng của 
giáo viên. 
  
PHÂN CÔNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC  
Hội đồng trường sẽ xác định khu vực tham dự, và mỗi học sinh có cha mẹ hoặc người 
giám hộ cư trú trong khu vực do Học khu Quận Harrison phục vụ phải theo học tại 
trường mà mình được chỉ định. Bài tập này bao gồm nhưng khônggiới hạn ở các học 
sinh được phân công trung học trong HCSD bên trong ranh giới trường học của học 
khu. Học khu Quận Harrison chỉ chấp nhận học sinh, những người cư trú toàn thời 



gian, các ngày trong tuần / đêm và cuối tuần, trong giới hạn củahọc khu schoo l với 
ngoại lệsau: con của một nhân viên trường học ngoài quận đủ điều kiện đi học trong 
học khu, dựa trên sự đồng ý lẫn nhau của hội đồng trường. 
  
Mỗi học sinh phải có trong hồ sơ tại trường được giao mộtverifica tion của hình thức 
cư trú theo yêu cầu của pháp luật tiểu bang.  Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp 
của một học sinh muốn ghi danh phải cung cấp cho khu học chánh ít nhất hai (2) bằng 
chứng về tài liệu cư trú để xác minh địa chỉ hiện tại và thực tế của họmà cha mẹ hoặc 
người giám hộ hợp pháp của họ cưtrú, ngoại trừ một tài liệu có hộp bưu điện làm địa 
chỉ sẽ không được chấp nhận.  Nếu nơi cư trú của học sinh thay đổi trong năm học, 
phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được yêu cầu cung cấp cho school ít nhất hai (2) 
bằng chứng về tài liệu cư trú xác minh địa chỉ mới.   
  
  
  
  
CHUYỂN TUYẾN NỘI HUYỆN  
Học sinh được phép theo học tại một trường học quận ngoài trường 
trong khu vực tham dự được chỉ định của họ sẽ tuân thủ tất cả các 
quy tắc của MHSAA. Những học sinh này phải khai báo trường trung 
học mà họ sẽ theo học khi được cấp giấy chuyển trường "trong 
quận". Junihoặc học sinh trung học chỉ có thể tham gia điền kinh tại 
trường trung chuyển của trường trung học mà họ sẽ theo học, theo 
chỉ định của hội đồng trường.   

Sẽ không có sự chuyển trường giữa trường trung học West Harrison 
và trường trung học Harrison Central hoặc giữa trường trung học 
West Harrison, trường trung học North Gulfport và West Wortham. 
Điều kiện đăng ký học sinh bị đuổi học/đình chỉ  
Một học sinh bị đuổi học hoặc đình chỉ bởi một khu học chánh khác và sau đó nộp đơn 
xin nhập học vào Trường Đại học Harrison Ccó thể không đủ điều kiện để ghi danh vào 
bất kỳ Trường Quận Harrison nào cho đến khi anh ta / cô ta được cung cấp bằng 
chứng đủ điều kiện để tái nhập học và đã tham dự các lớp học trong trường trước đó 
của mình sau khi bị đình chỉ hoặc trục xuất (sổ chính sách của Học khu Quận J4 
Harrison). 
  
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ  
Phụ huynh có trách nhiệm báo cáo bất kỳ thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại nào cho 
văn phòng nhà trường ngay lập tức. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến sự chậm 
trễ liên lạc khẩn cấp hoặc thông tin quan trọng mà Being phổ biến. Một mẫu thay đổi có 
thể được yêu cầu trong văn phòng trường. Hai bằng chứng cư trú phải được nộp khi 
thay đổi.  
  
CHÍNH SÁCH AMIĂNG  
Điều này là để thông báo cho tất cả phụ huynh, học sinh và nhân viên của Học khu 
Quận Harrison rằng tất cả các tòa nhà school thuộc sở hữu của Học khu Quận 
Harrison đã được kiểm tra amiăng.  Một kế hoạch quản lý đã được phát triển và gửi 
đến Bộ Giáo dục Mississippi để phê duyệt.  
     
Một bản sao của kết quả kiểm tra, cùng với mộtbản sao của kế hoạch quản lý, có thể 
được tìm thấy trong văn phòng của hiệu trưởng của mỗi trường và văn phòng của 
Giám đốc Giáo dục Quận, tọa lạc tại 11072 Hwy 49, Gulfport, MS.    
  



AN TOÀN  
Mục tiêu của HCSD là tiến hành tất cả các operation một cách an toàn và hiệu quả.  
Học khu sẽ cung cấp một môi trường học đường an toàn và lành mạnh, không có các 
mối nguy hiểm được công nhận có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc sự an toàn 
của bất kỳ học sinhnào. 
   
GIÁM SÁT VIDEO  
Học khu Quận Harrison sử dụng các hệ thống ce giám sátcho sự an toàn của học sinh 
và nhân viên trong khuôn viên trường và xe buýt. Cảnh quay video/âm thanh sẽ không 
được phát hành cho bất kỳ cá nhân nào trừ khi trát đòi hầu tòa đã được ban hành. Một 
số cơ quan trong hướng dẫn của FERPA được phép truy cập vào video và âm thanh 
cho các purpose của cuộc điều tra của họ.    
  
ĐẠO LUẬT AN TOÀN TRƯỜNG HỌC / HÀNH VI CỦA HỌC SINH 
Khu học chánh này sẽ đáp ứng các yêu cầu được thiết lập theo Đạo luật An toàn 
Trường học Mississippi năm 2001, trong đó quy định việc thành lập Trung tâm An toàn 
Trường học của Bộ Giáo dục; Chương trình Tài trợ An toàn, có sẵn cho các quận công 
cộng đủ điềukiện; và Chương trình Quản lý Khủng hoảng Trường học thuộc Bộ Giáo 
dục Tiểu bang.  
       
Hội đồng trường của quận này, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao  
Trung tâm An toàn Trường học Giáo dục, sẽ thông qua một kế hoạch an toàn toàn diện 
của khu học chánh địa phương và sẽ cập nhật kế hoạch hàng năm. (§37-3-83 (2), Bộ 
luật MS năm 1972, sửa đổi)  
      
Khu học chánh hàng năm có thể nộp đơn xin các quỹ tài trợ an toàn trường học theo 
sự chiếm đoạt của cơ quan lập pháp.  Để đủ điều kiện tham gia chương trình đó, hội 
đồng trường, nếu muốn tham gia, sẽ nộp đơn cho Bộ Giáo dục Tiểu bang trước ngày 
31 tháng 5 trước khi bắt đầu năm tài chính hiện hành theo các mẫu do bộ phận cung 
cấp và sẽ được yêu cầu thành lập Một Đội đặc nhiệm an toàn trường học địa phương 
để thu hút các thành viên của cộng đồng trong nỗ lực an toàn trường học. Khu học 
chánh này có thể sử dụng thiết bị giám sát nghe nhìn trong lớp học, hành lang, 
buildings, căn cứ và xe buýt cho mục đích giám sát các vấn đề kỷ luật của trường theo 
§37-3-83 (6), Bộ luật MS 1972, sửa đổi).   Do Đạo luật quyền giáo dục gia đình và 
quyền riêng tư và bảo mật, chỉ những nhân viên được ủy quyền hoặc các quan chức 
thực thi pháp luật mới được phép xem hồ sơ giám sát.  Do hành vi này, phụ huynh sẽ 
không có quyền xem hồ sơ giám sát.  
  
Để truy cập các dịch vụ của một nhóm phản ứng được thành lập theo Chương trình 
Quản lý Khủng hoảng Trường học thuộc Bộ Giáo dục Tiểu bang, hiệu trưởng hoặc 
giám thị phải đưa ra yêu cầu cho Bộ Giáo dục Tiểu bang hoặc người được thiết kế liên 
hệ.  Một đội phản ứng sẽ vào một trường học để làm việc với sinh viên và giảng viên 
trong thời gian không quá ba (3) ngày, trừ khi có yêu cầu khác của khu học chánh.  
Yêu cầu của khu học chánh để truy cập các dịch vụ của một đội phản ứng sau một sự 
cố an toàn trường học có thể yêu cầu xem xét kế hoạch an toàn của khu học chánh, và 
kết quả đánh giá này có thể được hội đồng nhà trường công bố trên một tờ báo có lưu 
hành rộng rãi trong học khu. 
       
Giám thị hoặc hiệu trưởng nhà trường có thể yêu cầu và sử dụng dịch vụ của các đội 
phản ứng nhanh cung cấpd theo Luật An toàn trường học; tuy nhiên, các quan chức 
nhà trường không bắt buộc phải yêu cầu dịch vụ của các đội phản ứng nhanh.  
  
Ref: §37-3-81, §37-3-83, §37-11, 54 Bộ luật MS năm 1972, sửa đổi  
  



BÓNG BAY, HOA, QUÀ TẶNG VÀ GIAO ĐỒ ĂN   
Bóng bay, hoa, gifts và thực phẩm được giao bởi các dịch vụ giao hàng nhà hàng được 
gửi đến học sinh sẽ không được phép trong lớp học hoặc trên xe buýt. Những thứ này 
sẽ không được chấp nhận trong văn phòng.   
  
THAM DỰ  
Việc học sinh tham dự thường xuyên và đúng giờ cho tất cả các lớp học là necessary 
cho việc học thành công và trao giải tín dụng khóa học. Ngay cả một trường hợp chậm 
trễ hoặc vắng mặt trong lớp học cũng có thể gây bất lợi cho việc học tốt.  Chắc chắn, 
sự chậm trễ lặp đi lặp lại và vắng mặt thường xuyên khiến học sinh trở nên chán nản 
và thường thấtbại.  Do đó, điều quan trọng là cha mẹ phải cho con đi học đúng giờ mỗi 
ngày là trường học đang trong phiên và chỉ trong những trường hợp không thể tránh 
khỏi, học sinh mới được cho nghỉ học trước khi kết thúc ngày học.  Tham dự thường 
xuyên wisẽ trả cổ tức tốt trong quá trình của một nămhọc.  Nhân viên trốn học của 
Quận Harrison sẽ có quyền truy cập vào tất cả các hồ sơ tham dự của học sinh.  
  
Chính sách tham dự  
Để nhận được tín dụng trong một khóa học, luật Mississippi yêu cầu không chỉ một 
điểm vượt qua trong khóa học, mà còn một lượng thời gian ngồi tối thiểu. Để nhận 
được tín chỉ, một sinh viên phải tham dự mỗi lớp tối thiểu 41 ngày học trong một khóa 
học nửa tín chỉ, 82ngày clas trong một khóa học một tín chỉ, và 164 ngày lớp trong 
khóa học hai tín chỉ. Trên cơ sở này, bất kỳ sinh viên nào vắng mặt nhiều hơn 4 lần 
vắng mặt trong một khóa học tín chỉ một nửa, hơn 8 lần vắng mặt trong một khóa học 
một tín chỉ và hơn 16 lần vắng mặt trong một khóahọc hai tín chỉ sẽ bị từchối tín dụng 
khóa học và học sinh sẽ nhận được điểm 50 / Không tín dụng.   
  
• Cho phép bốn (4) vắng mặt trong một lớp tín dụng một nửa, được miễn hoặc không 

được khám phá.   
• Cho phép tám (8) vắng mặt trong một lớp một tín dụng, được miễn hoặc không 

được khám phá.    
• Cho phép sự vắng mặt củaixteen (16) trong một lớp hai tín chỉ.  
   
1. Với các lớp học 94 phút hiện có hiệu lực, việc đi học trở thành một trách nhiệm cực 

kỳ quan trọng của học sinh và phụ huynh.   
  
2. Khi một học sinh bỏ lỡ ngày thứ hai của mình trong một khóa học tín chỉ một nửa 

hoặc  ngày 4trong một khóa học một tín chỉ, học sinh và phụ huynh sẽ được thông 
báo bằng văn bản rằng họ có thể không bỏ lỡ quá  4 ngày trong một khóa học tín 
dụng một nửa hoặc  8 ngày trong một khóa học tín dụng. Nếu một học sinh bỏ lỡ 
nhiều hơn những ngày được phân bổ, học sinh có thểbị bỏ rơi khỏi lớp và50 / 
Không có tín dụng (NC) sẽ được đưa ra.   

  
3. Sau khi mất tín dụng do tham dự, tín dụng có thể được khôi phục bởi Ủy ban tham 

dự cấp trường sau khi xem xét tài liệu và / hoặc sau khi Phục hồi tín dụng được 
hoàn thành thành công. Tở đây sẽ có tối thiểu bốn cuộc họp điều trần trong năm 
học để bao gồm một cuộc họp trong mỗi tháng vào tháng 10, tháng 1, tháng 3 và 
tháng Năm. Ủy ban tham dự cấp trường sẽ bao gồm các nhân viên cấp huyện và / 
hoặc cấp trường, được chứng nhận. Trách nhiệm của học sinh và phụ huynh là giữ 
tất cả các tài liệu cho hồ sơ của riêng họ và chuyển tài liệu gốc cho nhà trường cho 
bất kỳ sự vắng mặt tài liệu chính thức nào. Các ghi chú của phụ huynh tạo thành 
một lý do hợp lệ cho sự vắng mặt (xem trang 12,Luật tham dự School) sẽ được 
chấp nhận. Nếu học sinh và phụ huynh không hài lòng với quyết định của Ủy ban 
Tham dự cấp trường, họ có thể nộp đơn kháng cáo lên Hội đồng trường Quận 
Harrison. Nó sẽ theo quyết định củahội đồng quản trị schoo l về việc liệu kháng cáo 
có được nghe haykhông.   



  
4. Để được đánh dấu có mặt trong một lớp học thay vì chậm trễ, học sinh KHÔNG 

ĐƯỢC trễ hơn năm (5) phút đến bất kỳ lớp học nào hoặc kiểm tra hơn năm (5) phút 
trước khi kết thúc bất kỳcla ss nào.   

  
5. Học sinh có trách nhiệm bắt đầu tạo ra tất cả các công việc với giáo viên của mình.  

Một sinh viên sẽ nhận được số không (0) trong công việc không được tạo ra.  
Zeroes sẽ không được trao cho  

học sinh đã bị đình chỉ hoặc đang chờ sửa đổi địa điểm / hành vi thaythế.    
  
6. Tài liệu hiện tại về bệnh mãn tính phải được đưa vào hồ sơ hàng năm.  Với sự cho 

phép của hiệu trưởng, chính sách về nhà sẽ được sử dụng trong các trường hợp 
được ghi lại này.   

  
7. Các lớp học bị thiếu do các chuyến đi học sẽđược thực hiện như sau:   
a. Học sinh có thể nghỉ học tối đa năm (5) ngày mỗi năm.  
b. Học sinh phải vượt qua tất cả các lớp học.  
c. Học sinh có thể không có nhiều hơn mười sáu (16) demerits.  
  
Thông báo cho trường vắng mặt 
Khi học sinh nghỉ học, phụ huynh/người giám hộ hợp pháp phải liên hệ với nhà trường 
trước 8 giờ.m. mỗi ngày học sinh vắng mặt.  Để sự vắng mặt được tha thứ, một ghi 
chú từ cha mẹ / người giám hộ hoặc lý do của bác sĩ phải được gửiđến văn phòng 
trong vòng hai ngày kể từ ngày vắng mặt.  Trong trường hợp năm (5) vắng mặt không 
được giải quyết, nhà trường sẽ cố gắng liên lạc với phụ huynh.  Vì lý do này, điều bắt 
buộc là phụ huynh phải cung cấp cho nhà trường một số điện thoại chính xác.   
  
KIỂM TRA POLICY  
Chỉ có người giám hộ hợp pháp hoặc người khác được người giám hộ hợp pháp chỉ 
định mới có thể kiểm tra học sinh nghỉ học trong giờ học. Một ID ảnh được yêu cầu để 
xác minh nhận dạng.  Người kiểm tra một học sinh ra ngoài là báo cáo với văn phòng 
trường.  Under không có trường hợp nào là một học sinh được đưa ra khỏi trường mà 
không có giấy phép chính thức.  Điều quan trọng là phụ huynh phải tuân thủ chính 
sách của nhà trường về việc ngăn chặn việc đưa học sinh ra khỏi trường trái phép.  Sự 
an toàn của học sinh cũng có thể phụ thuộc vàoviệc tuân thủ chính sáchnày. 
  
Theo Bộ Giáo dục Mississippi, một đứa trẻ phải đi học tối thiểu 330 phút giảng dạy mỗi 
ngày; do đó, điều bắt buộc là thanh toán sớm chỉ giới hạn trong các tình huống 
khẩn cấp. Một calendar được cung cấp ở phía trước của cuốn sách này để hỗ trợ phụ 
huynh trong việc thực hiện các cuộc hẹn kịp thời.   
Học sinh sẽ không được phép trả phòng 30 phút trước khi kết thúc giờ học.  
  
LUẬT ĐI HỌC  
Đối với mục đích của tiểu mục này, một trường học không cónpublic hợp pháp hoặc 
chương trình giảng dạy tại nhà hợp pháp sẽ là những trường không được vận hành 
hoặc thành lập với mục đích tránh hoặc phá vỡ luật tham dự bắt buộc.  
          
Sự vắng mặt bất hợp pháp xảy ra khi một đứa trẻ trong độ tuổi đi học bắt buộc vắng 
mặttrường f rom mà không có lý do hợp lệ hoặc không có sự chấp thuận tạm thời 
không được bảo vệ. Những ngày nghỉ học do bị đình chỉ kỷ luật sẽ không được coi là 
vắng mặt.  
Mỗi điều sau đây sẽ tạo thành một lý do hợp lệ cho việc chấm dứt tạm thờimột đứa trẻ 
trong độ tuổi đi học bắt buộc theo học tại một trường công lập, cung cấp bằng chứng 
thỏa đáng về lý do được cung cấp cho giám đốc khu học chánh hoặc người được thiết 
kế của mình:  



a. Sự vắng mặt được miễn trừ khi sự vắng mặt là kết quả của việc đi học bắt 
buộccủa trẻ em tại một hoạt động của trường được ủy quyền với sự chấp 
thuận trước của giám đốc khu học chánh hoặc người được thiết kế của 
mình. Những hoạt động này có thể bao gồm các chuyến đi thực địa, các 
cuộc thi thể thao, hội nghị sinh viên, cuộc thi âm nhạc và bất kỳ hoạt động 
tương tự nào. 

b. Một sự vắng mặt được tha thứ khi nó là kết quả của bệnh tật hoặc thương 
tích ngăn cản đứa trẻ trong độ tuổi đi học bắt buộc có thể đi học.  

c. Hội đồng Y tế Tiểu bang hoặc quan chức trường học thích hợp bào chữa 
cho sự vắng mặt khi nhân viên y tế quận ra lệnh cách ly một đứa trẻ trong độ 
tuổi đi học bắt buộc.  

d. Một sự vắng mặt được tha thứ khi nó là kết quả của cái chết hoặc bệnh 
nghiêm trọng của một thành viên của immediăn gia đình của một đứa trẻ 
trong độ tuổi đi học bắt buộc. Các thành viên gia đình trực tiếp của một đứa 
trẻ trong độ tuổi đi học bắt buộc phải bao gồm trẻ em, vợ hoặc chồng, ông 
bà, cha mẹ, anh chị em, bao gồm cả anh em kế và người kế.  

e. Một sự vắng mặt được bào chữa cho mộtcuộc hẹn y tế hoặc nha khoa của 
trẻ em ở độ tuổi trường học.   

f. Sự vắng mặt được miễn khi một đứa trẻ trong độ tuổi đi học bắt buộc được 
yêu cầu tham dự thủ tục tố tụng của tòa án hoặc tòa án hành chính nếu đứa 
trẻ là một bên tham gia hành động hoặc theo trát đòi hầu tòa với tư cách là 
nhân chứng.  

g. Một sự vắng mặt có thể được tha thứ nếu tôn giáo, mà đứa trẻ bắt buộc học 
hành hoặc cha mẹ của đứa trẻ tuân thủ, yêu cầu hoặc đề nghị tuân thủ một 
sự kiện tôn giáo. Việc phê duyệt sự vắng mặt nằm trong quyết định của 
superintendent của khu học chánh hoặc người được thiết kế của mình, 
nhưng sự chấp thuận nên được cấp trừ khi việc tuân thủ tôn giáo có thời 
hạn như vậy để can thiệp vào việc giáo dục trẻ em.  

h. Một sự vắng mặt có thể được tha thứ khi nó được chứng minh cho sự hài 
lòng của sự kiêntrì của khu học chánh hoặc người được thiết kế của mình 
rằng mục đích của sự vắng mặt là để tận dụng một cơ hội giáo dục hợp lệ, 
chẳng hạn như du lịch bao gồm cả kỳ nghỉ hoặc du lịch gia đình khác.   

i. Sự chấp thuận của sự vắng mặt phải được thực hiện từ superintendent của 
khu học chánh hoặc người được thiết kế của mình trước khi vắng mặt, 
nhưng sự chấp thuận sẽ không được giữ lại một cách vô lý.  

j. Sự vắng mặt có thể được miễn khi nó được chứng minh cho sự hài lòng của 
giám thị khu học chánh hoặc điều kiện tha t của người được thiết kế của anh 
talà đủ để đảm bảo sự không đứng trong độ tuổi đi học bắt buộc. Tuy nhiên, 
giám thị khu học chánh hoặc người được thiết kế của mình sẽ không bào 
chữa cho sự vắng mặt khi bất kỳ sự đình chỉ hoặc trục xuất của bất kỳ học 
sinh nào phá vỡ ý định và tinh thần củaluật tham dự bắtbuộc. 

Bất kỳ phụ huynh, người giám hộ hoặc người giám hộ của một đứa trẻ trong độ tuổi đi 
học bắt buộc từ chối hoặc cố ý không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào đối với người đó 
hoặc cố ý làm sai lệch bất kỳ thông tin nào cần thiết để có trong giấy chứng nhận ghi 
danh, sẽ phạm tội góp phần bỏ bê một đứa trẻ và, khi bị kết án, sẽ bị trừng phạt theo 
§97-5-39.  
Sau khi truy tố cha mẹ, người giám hộ hoặc người giám hộ của một đứa trẻ trong độ 
tuổi đi học bắt buộc vì vi phạmphần này, việc trình bày bằng chứng của công tố viên 
cho thấy đứa trẻ đã không được ghi danh vào trường trong vòng mười tám (18) ngày 
dương lịch sau ngày đầu tiên của năm học của trường công lập mà đứa trẻ đủ điều 
kiện để attend, hoặc đứa trẻ đã tích lũy được mười hai (12) vắng mặt bất hợp pháp 
trong năm học tại trường công lập nơi đứa trẻ đã được ghi danh, sẽ thiết lập một 
trường hợp prima facie rằng cha mẹ, người giám hộ hoặc người giám hộ của đứa trẻ 
chịu trách nhiệm vềmộtbsencess và đã từ chối hoặc cố ý không thực hiện các nhiệm 
vụ áp đặt cho mình. Tuy nhiên, không có thủ tục tố tụng nào theo phần này sẽ được 
đưa ra đối với cha mẹ, người giám hộ hoặc người giám hộ của một đứa trẻ trong độ 



tuổi đi học bắt buộc trừ khi việc đi học ngoài trờiđã  kịp thời liên lạc với nhà của đứa trẻ 
và đã thông báo bằng văn bản cho phụ huynh, người giám hộ hoặc người giám hộ về 
yêu cầu ghi danh hoặc tham dự của trẻ. 
     
Nếu một đứa trẻ trong độ tuổi đi học bắt buộc chưa được ghi danh vào một trường học 
vớitrong mười lăm (15) ngày dương lịch sau ngày đầu tiên của năm học mà đứa trẻ đủ 
điều kiện để tham dự hoặc nếu đứa trẻ đã tích lũy được năm (5) sự vắng mặt bất hợp 
pháp trong năm học của trường công lập mà đứa trẻ đang theo học,giám thị khu học 
chánh sẽ báo cáo sự vắng mặt cho văn phòng đi học trong vòng hai (2) ngày học hoặc 
trong vòng năm (5) ngày dương lịch, tùy theo điều kiện nào ít hơn. Bộ Giáo dục Tiểu 
bang sẽ quy định một phương pháp thống nhấtđể báo cáo sự vắng mặt bất hợp pháp 
cho nhân viên đihọc. Giám thị, hoặc người được thiết kế của mình, cũng sẽ báo cáo 
bất kỳ đình chỉ học sinh hoặc đuổi học sinh cho nhân viên đi học khi chúng xảy ra.  
      
Khi một nhân viên đi học đãcố gắng để đảm bảo tuyển sinh và / hoặc tham dự một đứa 
trẻ trong độ tuổi đi học bắt buộc và không thể ảnh hưởng đến việc ghi danh và / hoặc 
tham dự, nhân viên tham dự sẽ nộp đơn kiến nghị với tòa án thanh thiếu niên theo 
§43-21-451 hoặc sẽ nộp đơn yêu cầu trong một hợpđồng có thẩm quyền vì nó liên 
quan đến phụ huynh hoặc trẻem. Tòa án thanh thiếu niên sẽ đẩy nhanh một phiên điều 
trần để đưa ra một phiên tòa thích hợp và bố trí để đảm bảo tuân thủ Luật đi học bắt 
buộc và có thể ra lệnh cho trẻ em đăng ký hoặc học lại ở trường. Giám thị khu học 
chánh mà đứa trẻ được lệnh có thể chỉ định theo quyết định của mình cho chương 
trình trường thay thế của trường được thành lập theo §37-13-92.  
  
Bất kỳ học sinh nào vắng mặt trongnhững ngày liên tiếp sẽ bị loại trừ khi người giám 
hộ hợp pháp khuyên hiệu trưởng rằng học sinh có lý do chính đáng để nghỉ học kéo 
dài.  Hiệu trưởng sẽ xác định quá trình hành động cần tuân theo liên quan đến việc 
prvà vị trí của học sinh sau một thời gian dàivắng mặt. 

  
TRẺ EM VẮNG MẶT BẤT HỢP PHÁP:    
 Nhân viên thực thi pháp luật được ủy quyền điều tra tất cả các trường hợp không 
được bảo lãnh và vắng mặt bất hợp pháp của trẻ em.  Họ sẽ nộp đơn kiến nghị lên tòa 
án thanh thiếu niên theo Bộ luật MS §37-13-91, chống lại phụ huynh hoặc trẻ em theo 
các quy định của Luật đi học bắt buộc Mississippi.     
  
TRẺ EM VÀ THANH THIẾU NIÊN VÔ GIA CƯ  
Học khu sẽ đảm bảo rằng học sinh vô gia cư không bị kỳ thị hoặc tách biệt dựa trên tình 
trạng vô gia cư của họ. Một sinh viên được xác minh là vô gia cư sẽ được ghi danh ngay 
lập tức. Nếu học sinh muốn ở lại trường xuất xứ, vận chuyểnsẽ được cung cấp đến và 
đi từ trường đến mức độ thực tế lớn nhất. Nếu học sinh là một thanh niên không có 
người đi kèm, liên lạc viên của quận sẽ làm việc với giám đốc giao thông để đưa ra quyết 
định vận chuyển. Nếu không có lợi nhất cho một đứa trẻ  ở lại trường xuất xứ, trường / 
quận tuyển sinh sẽ làm việc với nhà của trường / quận có nguồn gốc để có được hồ sơ 
cần thiết. Cha mẹ hoặc thanh niên không có người đi kèm sẽ nhận được lời giải thích 
bằng văn bản về quyết định và thông báo của right của họ để tranh chấp và kháng cáo 
nếu họ không đồngý. 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  
Học sinh có thể được ghi danh vào chương trình về nhà sau ngày thứ sáu liên tiếp 
vắng mặt là kết quả của một căn bệnh, chấn thương hoặc tình trạng được chẩn đoán 
bởi một bác sĩ, miễnlà tha t tất cả các yêu cầu cho đăng ký tại nhà được đáp ứng. Phụ 
huynh được yêu cầu liên hệ với hiệu trưởng nhà trường để sắp xếp tối đa ba mươi 
(30) ngày giảng dạy tại nhà.  Sự chấp thuận của hội đồng trường là cần thiết cho mỗi 
giai đoạn mười lăm (15) ngày xâm nhập tại nhàsau đó với thông tin y tế được ghilại. 
  



CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG  
Học khu sẽ đảm bảo rằng trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng vẫn ở trong trường học 
gốc của chúng trừ khi nó được xác định là vì lợi ích tốt nhất của học sinh để thay đổi 
trường học. Tất cả các quy trình đăng ký và giải quyết phải được thực hiện trực tiếp 
bởi nhân viên Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS). Không có học sinh nào có thể được ghi 
danh hoặc mở giấy bởi cha mẹ nuôi. Nếu một học sinh cần phải được mở ra trong 
năm học, một cuộc họp Xác định lợi ích tốt nhất (BID) nên diễn ra giữa nhà trường và 
nhân viên CPS để xác định vị trí tốt nhất có thể cho sự an toàn, sức khỏe cảm xúc và 
tinh thần của trẻ, và nhu cầu học tập. Nếu việc chuyển trường trở nên cần thiết, học 
khu sẽ phối hợp trườngtiếp nhận để đảm bảo tuyển sinh không chậmtrễ. 

TARDINESS 
Một lượng thời gian thích hợp đã được phân bổ cho học sinh đến lớp đúng giờ.  Đến 
lớp đúng giờ là trách nhiệm của mỗi học sinh.    
  
RÚT TIỀN CỦA SINH VIÊN VÀ TRANSFER  
Nếu học sinh rút khỏi trường hoặc chuyển sang trường khác, người giám hộ hợp pháp 
của học sinh phải đến trường và hoàn thành các tài liệu rút tiền.  Tất cả các khoản phí 
cho trường phải được xóa.  Tất cả sách giáo khoa, sách thư viện và máy tính xách tay 
phải bịlật trước khi học sinh bị thu hồi. Hồ sơ tích lũy của học sinh sẽ được chuyển tiếp 
đến trường tiếp theo sau khi nhận được yêu cầu từ trường mới. Học sinh muốn tham 
gia các sự kiện thể thao hoặc các hoạt động liên quan phải đáp ứng các yêu cầu của 
Hiệp hội hoạt động trường trung học Mississippi.  
  
CHUYỂN KHOẢN NGOÀI QUẬN 
Học sinh chuyển từ học khu khác vào Học khu Quận Harrison phải có mẫu đơn tự do 
từ khu học chánh nơi họ cư trú.  Phê duyệt must sau đó được bảo đảm bởi Giám đốc 
Học khu Quận Harrison với sự chấp thuận cuối cùng của Hội đồng Trường Học khu 
Quận Harrison.  Chuyển tiếp phải chịu học phí và không gian sẵn có.  
  
CHUYỂN HỌC SINH TỪ CÁC TRƯỜNG GIA ĐÌNH HOẶC CÁC TRƯỜNG KHÔNG 
ĐƯỢC CÔNG NHẬN  
Học sinh từ các trường không được công nhận sẽ không được chấp nhận nếu không 
có các kỳ thi được quản lý.       
Một trường không được công nhận sẽ được định nghĩa là một trường không được 
công nhận bởi bất kỳ quy trình công nhận nào sau đây:  

a. Cơ quan kiểm định nhà nước  
b. Hiệp hội trường độc lập Mississippi, hoặc  
c. Hiệp hội các trường cao đẳng và trường học miền Nam (SACS) hoặc bất 

kỳ liên kết chị em nào của SACS.  
      
Thủ tục đăng ký học sinh chuyển tiếp đã đăng ký vào một trường không được công 
nhận hoặc trong một trường tương ứng hoặc những người đang nhận học tại nhà sẽ 
như sau:     
A. Học sinh sẽ tạm thời được chỉ định trong quá trình đăng ký vào cấp lớp hoặc môn 

học được chỉ định trên thẻ báo cáo, giấy tờ chuyển trường hoặc tài liệu bằng văn 
bản from trường thư từ, trường học tại nhà hoặc gia sư riêng.  

B. Tín dụng sẽ được trao theo các tiêu chí sau:  
a. Một sinh viên đạt điểm từ 85-100 vào cuối đánh giá khóa học sẽ 

nhận được 85/ B cho khóa học và sẽ được trao tín chỉ.  
b. Mộtđiểm kéo co từ 65-84 vào Đánh giá cuối khóa học sẽ nhận được 

điểm số đó cho khóa học và sẽ được trao tín dụng.  
C. Học sinh đến từ các trường không được công nhận hoặc tại nhà được yêu cầu 

bởi chính sách của học khu để ghi danh vào bốn (4) lớp họctested của tiểu bang 
và được quản lý các kỳ thi tiểu bang tương ứng. 

  



  
  

BẰNG TỐT NGHIỆP TRADITONAL – CHỨNG THỰC HỌC THUẬT NỔI BẬT   
28 Tín dụng  

4 Tín chỉ Tiếng Anh (Các môn học bắt buộc - Tiếng Anh I, Tiếng Anh II)  
4 Tín chỉ Toán (Môn học bắt buộc - Đại số I + hai (2) các khóa học toán bổ sung trên 
Đại số I)  
4 Tín chỉ Khoa học (Môn học bắt buộc - Sinh học I + hai (2) các khóa học khoa học bổ 
sung trên Sinh học I)    
4 tín chỉ Nghiên cứu xã hội (Các môn học bắt buộc - 1 Tín dụng Lịch sử Thế giới, 1 Tín 
dụng Hoa Kỳ  
Lịch sử, 1/2 Tín dụng Chính phủ Hoa Kỳ, 1/2 Kinh tế tín dụng, 1/2 Tín chỉ MS Nghiên 
cứu, 1/2  
Ảnh: World Geography)  
1/2 Tín chỉ Giáo dục Thể chất  
1/2 Tín dụng Sức khỏe  
1 Tín dụng Nghệ thuật  
1 Trường Cao đẳng tín dụng và Sẵn sàng nghề nghiệp (Phải xảy ra trong năm học cơ 
sở hoặc năm cuối cấp của sinh viên)  
1 Công nghệ tín dụng hoặc Khoa học máy tính  
8 Tín dụng tự chọn-Phải đáp ứng 2 môn tự chọn tiên tiến của các yêu cầu CPC cho 
MS IHL  
  
Các yêu cầu bổ sung:  

• Điểm trung bình tối thiểu 3.0  
• Các khóa học phải đáp ứng chương trình giảng dạy dự bị đại học Mississippi 

IHL (CPC).   
• Kiếm điểm chuẩn sẵn sàng của đại học quốc gia trên mỗi thửa sách được thiết 

lập bởi ACT là 18 bằng tiếng Anh và 22 trong điểm phụ Toán hoặc SAT tương 
đương.  

Phải hoàn thành thành công trêne của những điều sau đây:  
• Một khóa học AP với điểm B trở lên và tham gia kỳ thi AP thích hợp  
• Một khóa học One Diploma Program-IB với điểm B trở lên và tham gia các kỳ 

thi IB thích hợp  
• Một khóa học tín chỉ kép học thuật với điểm B trở lên trong khóa học   

  

  

BẰNG TỐT NGHIỆP TRUYỀN THỐNG – CHỨNG THỰC HỌC THUẬT   
26 Tín dụng  

4 Tín chỉ Tiếng Anh (Các môn học bắt buộc - Tiếng Anh I, Tiếng Anh II)  
4 Tín chỉ Toán (Môn học bắt buộc - Đại số I + hai (2) các khóa học toán bổ sung trên 
Đại số I)  
3 Tín chỉ Khoa học (Bắt buộc subject - Sinh học I + hai (2) các khóa học khoa học bổ 

sung trên Sinh học I)   
4 Tín chỉ Nghiên cứu xã hội (Các môn học bắt buộc - 1 Tín dụng Lịch sử Thế giới, 1 

Tín dụng Hoa Kỳ  
Lịch sử, 1/2 Tín dụng Chính phủ Hoa Kỳ, 1/2 Kinh tế tín dụng, 1/2 Tín chỉ MS Nghiên 
cứu, 1/2  
Tín dụng Địa lý Thế giới)  
1/2 Tín chỉ Giáo dục Thể chất  
1/2 Tín dụng Sức khỏe  
1 Tín dụng Nghệ thuật  



1 Trường Cao đẳng tín dụng và Sẵn sàng nghề nghiệp (Phải xảy ra trong năm học cơ 
sở hoặc năm cuối cấp của sinh viên)  
1 Công nghệ tín dụng hoặc Khoa học máy tính  
7 Tín dụng Tự chọn-Phải đáp ứng 2 môn tự chọn tiên tiến của các yêu cầu CPC cho 
MS IHL  
  
Các yêu cầu bổ sung:  

• Điểm trung bình tối thiểu 2,5  
• Các khóa học phải đáp ứng chương trình giảng dạy dự bị đại học Mississippi 

IHL (CPC).   
• Kiếm được IHL Mississippi và điểm chuẩn sẵn sàng của trường cao đẳng cộng 

đồng (điểm phụ ACT 17 bằng tiếng Anh và 19 Toán được phê duyệt sau trung 
học cho không trung gian tại hầu hết các trường cao đẳng cộng đồng và các 
khóa học sẵn sàng cho đại học IHL trong năm cuối cấp, hoặc re tương 
đươngSAT).   

Phải hoàn thành một trong các điều sau đây:  
• Một khóa học AP với điểm C trở lên và tham gia kỳ thi AP thích hợp  
• Một khóa học One Diploma Program-IB với điểm C trở lên và tham gia các kỳ 

thi IB thích hợp  
• Một khóa học tín chỉ kép học thuật với điểm C hoặccao trong khóa học 

  
  

VĂN BẰNG TRUYỀN THỐNG – CHỨNG THỰC NGHỀ NGHIỆP VÀ KỸ THUẬT  
26 Tín dụng  

4 Tín chỉ Tiếng Anh (Các môn học bắt buộc - Tiếng Anh I, Tiếng Anh II)  
4 Tín chỉ Toán học (Chủ đề bắt buộc - Đại số I)  
3 Tín chỉ Khoa học (Yêu cầu môn học - Sinh học I)   
4 Tín chỉ Nghiên cứu xã hội (Các môn học bắt buộc - 1 Tín dụng Lịch sử Thế giới, 1 

Tín dụng Hoa Kỳ  
Lịch sử, 1/2 Tín dụng Chính phủ Hoa Kỳ, 1/2 Kinh tế tín dụng, 1/2 Tín chỉ MS Nghiên 
cứu, 1/2  
Ảnh: World Geography)  
1/2 Tín chỉ Giáo dục Thể chất  
1/2 Tín dụng Sức khỏe  
1 Tín dụng Nghệ thuật  
1 Trường Cao đẳng tín dụng và Sẵn sàng nghề nghiệp (Phải xảy ra trong năm học cơ 
sở hoặc năm cuối cấp của sinh viên)  
1 Công nghệ tín dụng hoặc Khoa học máy tính  
4 Tín chỉ CTE Electives-Phải hoàn thành một chương trình tuần tự bốn khóa học 
của nghiên cứu 3 Tín dụng Tự chọn Thêmal Yêu cầu:  

• Điểm trung bình tối thiểu 2,5  
• Kiếm được mức Bạc trên ACT WorkKeys Phải hoàn thành thành công 

một trong các điều sau:  
• Một tín chỉ kép hoặc kiếm được tín dụng khớp nối trong khóa học CTE 

trung học  
• Kinh nghiệm học tập dựa trên công việc   
• Kiếm được chứngchỉ quốc gia được hội đồng giáo dục của Hội đồng 

Giáo dục quốc gia phê duyệt 
  

BẰNG TỐT NGHIỆP TRUYỀN THỐNG  
24 Tín dụng   

Đối với học sinh thi vào lớp 9năm học  2018-2019 và sau đó 
4 Tín chỉ Tiếng Anh (Các môn học bắt buộc - Tiếng Anh I, Tiếng Anh II)  
4 Tín chỉ Toán học (Chủ đề bắt buộc - Đại số I)  
3 Tín chỉ Khoa học (Yêu cầu môn học - Sinh học I)   



4 Tín chỉ Nghiên cứu xã hội (Các môn học bắt buộc - 1 Tín dụng Lịch sử Thế giới, 1 
Tín dụng Hoa Kỳ  

Lịch sử, 1/2 Tín dụng Chính phủ Hoa Kỳ, 1/2 Kinh tế tín dụng, 1/2 Tín dụng MS 
Stuchết, 1/2  
Ảnh: World Geography)  
1/2 Tín chỉ Giáo dục Thể chất  
1/2 Tín dụng Sức khỏe  
1 Tín dụng Nghệ thuật  
1 Trường Cao đẳng tín dụng và Sẵn sàng nghề nghiệp (Phải xảy ra trong năm học cơ 
sở hoặc năm cuối cấp của sinh viên)  
1 Công nghệ tín dụng hoặc Khoa học máy tính  
5 tín chỉ tự chọn  
  

  
VĂN BẰNG KHÁC RNATE 

24 Tín dụng  
Văn bằng thay thế không tương đương với bằng tốt nghiệp trung học truyền thống và 
không được công nhận bởi các thực thể sau trung học yêu cầu bằng tốt nghiệp trung 
học truyền thống.  Những sinh viên đã đáp ứng các tiêu chí về IEP của họ để có nhận 
thức đáng kể 
Khuyết tật (SCD) có thể tham gia vào một chương trình học để kiếm được Văn bằng 
thay thế.  
  
4 Tín chỉ Tiếng Anh (Yếu tố tiếng Anh thay thế I-IV)  
4 Tín chỉ Toán học (Yếu tố toán học thay thế I-III và Các yếu tố đại số thay thế)  
2 Tín chỉ Khoa học (Alternate Biology Elements và Alternate Science Elements)  
2 tín chỉ Nghiên cứu xã hội (Yếu tố lịch sử thay thế (Strands: Lịch sử Hoa Kỳ và Lịch sử 
Thế giới) và Các yếu tố nghiên cứu xã hội thay thế (Strands: Kinh tế và Hoa Kỳ  
Chính phủ)  
1/2 Tín chỉ Giáo dục Thể chất  
1/2 Tín dụng Sức khỏe (Yếu tố sức khỏe thay thế)  
1 Tín dụng Nghệ thuật  
4 Tín chỉ Sự sẵn sàng nghề nghiệp (Sẵn sàng nghề nghiệp I-IV)  
4 tín chỉ phát triển kỹ năng sống (Phát triển kỹ năng sống I-IV)  
2 tín chỉ tự chọn  
  
Các yêu cầu bổ sung:  

• Tất cả học sinh được yêu cầu tham gia Chương trình Đánh giá Học thuật 
Mississippi, MAAP-A và đạt được điểm tối thiểu trở lên do Bộ Giáo dục 
Mississippi xác định.  

Thay đổi đối với Chứng thực  
Những thay đổi đối với chứng thực bằng tốt nghiệpcó thể được thực hiện bằng cách 
đặt lịch hẹn với cố vấn của sinh viên.  Thay đổi yêu cầu chữ ký của cha mẹ.  

  
  

CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM THƯ CHO HỌC SINH CHUYỂN TIẾP TỪ LỚP 9 ĐẾN LỚP 12  
Khi bảng điểm cho một học sinh chuyển vào học khu không chỉ định điểm số cho một 
khóa học, chỉ định sau đây sẽ được áp dụng:  
  

A+ = 99  B+ = 89  C+ = 79  D+ = 69  F =60  
     A = 95       B = 85       C = 75       D = 67    

A- = 90  B- = 80  C- = 70  D- = 65    
  



Tín dụng kiếm được cho một khóa học chính quyền tiểu bang / địa phương ở bất kỳ 
tiểu bang nào khác bởi một sinh viên chuyển trường ngoàitiểu bang có thể đứng thay 
cho Nghiên cứu Mississippi hoặc Chính quyền Tiểu bang và Địa phương Mississippi.  

  
YÊU CẦU /THÔNG TIN TỐT NGHIỆP BỔ SUNG 

Hai (2) trong số bốn (4) đơn vị công việc cuối cùng của Carnegie sẽ được kiếm được 
tại một trường trung học trước khi trường đó có thể cấp bằng tốt nghiệp. (Hai đơn vị 
được hiểu là một học kỳ làm việc.)  Trường trung học nơi nơi cư trú cuối cùng được 
thực hiện sẽ được ủy quyền cấp bằng tốt nghiệp.    
  
Học sinh có tài liệu, tình tiết giảm nhẹ có thể khiếnhọ không đáp ứng yêu cầu cư trú 
phải có sự chấp thuận của hội đồng trường để hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp.  Sự 
chấp thuận của hội đồng quản trị cho việc miễn cư trú phải được thực hiện trước ngày 
1 tháng 5 năm học cơ sở của học sinh. Đi học ởtrường SumMer không thiết lập một 
nơi cư trú mới ở trường.  Các khóa học phục hồi tín chỉ từ một trường được công nhận 
khác với trường trao bằng tốt nghiệp phải được hoàn thành trước học kỳ cuối cùng của 
năm tốt nghiệp của học sinh.  
  
Học sinh không meet tất cả các yêu cầu tốt nghiệp không được phép tham gia vào các 
bài tập tốt nghiệp.    
  
Bằng tốt nghiệp xuất cảnh sớm (dành cho học sinh vào lớp9  trước năm học 2018-
2019) 
Các khu học chánh quận Harrison cố gắng đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh.  
College và Career Ready là điều quan trọng nhất.  Theo Tiêu chuẩn Trách nhiệm giải 
trình của Bộ Giáo dục Mississippi, học sinh có thể chọn thực hiện tùy chọn "Xuất cảnh 
sớm".  Sinh viên phải hoàn thành thành công một trong nhữngchứng thực diplo ma đã 
được phê duyệt và đáp ứng các tiêu chuẩnsẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp. Các 
tiêu chuẩn này yêu cầu điểm phụ ACT như sau: 
  

 Toán-22  Tiếng Anh-18   Đọc-22   Khoa học-23 
Những sinh viên chọn theo dõi Bằng tốt nghiệp xuất cảnh sớm và muốn xuất 
cảnh vào tháng 12 sẽ được trao bằng tốt nghiệp và từ bỏ cơ hội tham gia các bài 
tập tốt nghiệp. Sinh viên ra đi sớm có thể không cạnh tranh thủ khoa hoặc 
Salutatorian. 
Sinh viên có trách nhiệm cung cấp tài liệu từ ACT có chứa các điểm số này vào cuối 
học kỳthứ 3  của năm tốt nghiệp mong muốn.  TẤT CẢ CÁC LOẠI KHÁC 
CÁC YÊU CẦU PHẢI ĐƯỢC ĐÁP ỨNG. (Vui lòng xem Yêu cầu tốt nghiệp danh dự)  
  
Đủ điều kiện phát hành sớm 
Đối với học sinh vào trung học năm học 2018-19 trở lên đủ điều kiện được phát hành 
sớm trong năm cuối cấp của học sinh, học sinh phải đáp ứng những điều sau:  

• Mississippi IHL College Sẵn sàng điểm chuẩn8  (ACT sub điểm 17 English và 
19 Math OR 

• Mức bạc hoặc phím làm việc ACT.  
• Điểm phụ tương đương SAT   

Ngoài ra, một sinh viên phải đáp ứng TẤT CẢ những điều sau đây:  
• 2.5 GPA VÀ  
• Thông qua hoặc đáp ứng tất cả các yêu cầu đánh giá MAAP để tốt nghiệp 

VÀ  
• Đi đúng hướng để đáp ứng bằng tốt nghiệp yêu cầuments AND   
• Được đồng thời ghi danh vào Essentials for College Math hoặc Essentials for 

College Literacy  
  



REGALIA TỐT NGHIỆP  
Những kẻ đánh cắp có thể được mặc là trường trung học được cấp mũ và áo choàng, 
danh dự / danh dự cao và Hiệp hội Danh dự Quốc gia. Học sinh có thể mặc một chiếc 
ăn cắp sau khi hoàn thành chương trình Học viện Đại học.  Huy chương có thể được 
đeo là trường trung học được cấp với mũ và áo choàng, Học giả Thạc sĩ Công nghệ, 
Học giả Mississippi, điểm ACT hoàn hảo và thủ khoa / salutatorian. Các xã hội danh dự 
quốc gia khác sẽđeo dây.  Các câu lạc bộ có thể đeo ghim hoặc huy chương.      
  
Ngoài ra, một học sinh giành chức vô địch nhà nước cho bất kỳ môn thể thao varsity 
nào do MHSAA quản lý, hoặc đạt được vị trí đầu tiên trong Skills USA, tổ chức Kỹ 
thuật Nghề nghiệp hoặc bất kỳ câu lạc bộ / organizati ons nào khác được phê 
duyệttrong khi đại diện cho một trường trung học trong Khu học chánh Quận Harrison, 
có thể đeo huy chương của họ tại lễ tốt nghiệp.  Học sinh chỉ được đeo một huy 
chương cho mỗi môn thể thao, câu lạc bộ và / hoặc tổ chức.   
  
Mũ có thể không được trang trí.  
THỎA THUẬN KHỞI CÔNG PARTICIPATION  
Phụ huynh/người giám hộ và học sinh tốt nghiệp sẽ được yêu cầu ký "Lễ khai giảng  
Thỏa thuận tham gia" như một phần của yêu cầu tốt nghiệp.   
Mã chính sách của Học khu Quận Harrison: IHFC  
PHÂN LOẠI ĐIỂM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
Việc phân loại điểm sẽ chỉ được cập nhật vào đầu năm học.  
  
Sinh viên năm nhất-  Hoàn thành xuất sắc lớp 8 
Sinh viên năm hai-  Tám (8) Tín dụng     
Đàn em-   Mười lăm (15) Tín dụng*    
Cao cấp-    Hai mươi (20) Tín dụng**  
      
*Bước vào nămhọc thứ 11 (không bao gồm Mẫu giáo) 
**Bước vào nămhọc thứ 12 (không bao gồm Mẫu giáo) 
  
TẢI KHÓA HỌC SINH VIÊN  
Mười hai (12) đơn vị nên nằm trong các lĩnh vực tiếng Anh, Toán, Khoa học, Kinh 
doanh  
Giáo dục, nghiên cứu xã hội hoặc ngôn ngữ.  Tất cả học sinh trong Học khu Quận 
Harrison sẽ tuân thủ tải lượng học sinh tối thiểu sau đây và đi học trung học trong một 
m minimulà 4 năm:  
  

  9 học sinh lớp9  sẽ lấy ít nhất tám (8) tín chỉ 
  Học sinh lớp10  sẽ lấy ít nhất 8 (8) tín chỉ* 
  Học sinh lớp11  sẽ thi ít nhất 8 (8) tín chỉ 
  Học sinh lớp12  sẽ lấy ít nhất hai (2) tín chỉ học tập mỗi học kỳ 
    * Ngoại trừ Career Pathway Exp. sinh viên  

  
Bất kể số lượng tín chỉ được thực hiện, chỉ có người cao niên và Career Pathway Exp. 
sinh viên được phép sa thải sớm.  
Tín dụng vào cuối học kỳ đầu tiên sẽ không được trao cho một khóa học tín dụng 
đầyđủ. Toàn bộ khóa học phải được hoàn thành thỏa đáng để nhận tín dụng.  
  
Học sinh không được đăng ký tín chỉ sau ngàyhọc thứ 8 hoặc sau ngày nghỉ học thứ 8 
trong thời gian chuyển trường từ trường khác. Học sinh đăng ký một lớp học kỳ phải 
ghi danh trước khikết thúc ngày4của học kỳ để nhận tín chỉ. Học sinh không được thêm 
một khóa học một tín chỉ saungày học 4hoặc thêm các khóa học học kỳ sau ngàythứ  4 
của học kỳ.  Những hạn chế này không áp dụng cho những học sinh đang chuyển vào 
trường từ một hệ thống trường công lập khác.  



  
Người cao niên hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp vào cuối trường hè sẽ được cấp 
bằng tốt nghiệp vào thời điểm đó.   
    
CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC THI LẠI ĐỂ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG 
ĐIỂM TRUNG BÌNH. 
Để gặt hái nhiều nhất từ công việc của họ, sinh viên phải lên kế hoạch cho các chương 
trình học của họ.  Các cố vấn sẵn sàng hỗ trợ lập kế hoạch này.  
    
Một nhiệm kỳ là khoảng thời gian 9 tuần.  Có 4 học kỳ trong một năm học.  Một  học 
kỳ là khoảng thời gian 18 tuần.  Có 2 học kỳ trong một năm học.  Một học kỳ bao gồm 
hai học kỳ.  
  
THANG ĐIỂM  
90 - 100             Một  
80 - 89  B  
70 - 79   C   
65 - 69  D  
0 - 64  F  
  
Sẽ không có việc bổ nhiệm lại hoặc đánh giá lại các loại thư được ban hành trước 
ngày thực hiện (8/1/2008) của thang điểm chấm điểm này.   
  
Thẻ báo cáo được phát hành mỗi chín (9) tuần và sẽ được gửi về nhà vào thứ Hai thứ 
hai của tuần sau chínbài kiểm tra wee ks. Thẻ báo cáo tại mỗi trường có hình mờ độc 
đáo không thể sao chép. Vui lòng tìm hình mờ để xác minh rằng bạn đã nhận được thẻ 
báo cáo gốc. Nếu bạn có câu hỏi về tính xác thực của thẻ báo cáo của con bạn, please 
gọi cho trường. (Tham khảo lịch học để biết ngày chính xác.) Một đứa trẻ phải được 
ghi danh ít nhất bảy (7) ngày trong khoảng thời gian chín tuần để nhận được báo cáo 
tiến độ hoặc thẻ báo cáo.  
  
Vào thứ Tư sau ngàythứ Sáu thứ 3  của học kỳ, mộtthông báo khó chịu sẽ được ban hành 
cho tất cả các sinh viên đang thấtbại. Báo cáo tiến độ sẽ được gửi đến phụ huynh để 
cung cấp nhiều thời gian cho phụ huynh liên hệ với giáo viên về tình hình.  
  
PHÂN LOẠI   
Mức trung bình 9 tuần của học sinh sẽ bị ngăn cảnbằng cách sử dụng các tiêu chí sau:  
1. Công việc hàng ngày, bao gồm bài tập về nhà, đọc sách, báo cáo, v.v. sẽ chiếm 

2/5 tổng mức trung bình.  
2. Các bài kiểm tra hàng tuần hoặc chương sẽ chiếm 2/5 tổng mức trung bình.  
3. Bài kiểm tra chín tuần sẽ chiếm 1/5 tổng trung bình của the. 
  
50/ NC (Không tín dụng) hoặc ít hơn sẽ được đặt trên hồ sơ vĩnh viễn và bảng điểm 
cho các khóa học mà một sinh viên đã mất tín chỉ do: a.    Vắng mặt quá mức  
b. Bỏ học  
c. Bỏ một lớp học sau 5 ngày cho phép  
d. Trục xuất  
  
HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TRỰC TUYẾN  
Học khu Quận Harrison đã chuyển đổi sang gói học sinh dựa trên web PowerSchool; 
mỗi trường sẽ gửi thư phụ huynh với hướng dẫn cách đăng nhập vào trang web để 
xem điểm của học sinh.  
  



Tiêu chuẩn - GPA  
Điểm trung bình tiêu chuẩn  sẽ dựa trên tiêu chuẩn  4.0 và sẽ không bị ảnh hưởng bởi 
Điểm chất lượng.  Điểm trung bình điểm chuẩn sẽ tiếp tục được ghi nhận là thành tích 
học tập trên bảng điểm trường hig h của học sinh.  Sự thay đổi này sẽ phù hợp với quy 
mô được sử dụng bởi các trường cao đẳng và đại học.     
  
Xếp hạng Lớp-QPA  
Điểm chất lượng trung bình sẽ được sử dụng để xác định thứ hạng trong lớp của 
người cao niên tốt nghiệp. Cấp bậc của học sinh sẽ được ghi vào hồ sơ thường trú 
của học sinh. Xếp hạng lớp học được tính trên cơ sở Điểm chất lượng, thay vì trên 
điểm trung bình và dự án một hồ sơ chính xác hơn về kết quả học tập. Nó được thiếtkế 
để khuyến khích nhiều sinh viên đăng ký vào các khóa học đầy thách thức. Sinh viên 
trong các khóa học nâng cao kiếm được điểm chất lượng bổ sung tương ứng trực tiếp 
với các khóa học thông thường. Bằng cách này, những sinh viên trong các khóa học 
có độ khó học tập trung bình đặt ra các chỉ tiêu 4.0.   Trong trường hợp cà vạt sử dụng 
Điểm Chất lượng trong việc lựa chọn Thủ khoa và Salutatorian, 
Trung bình sẽ được thực hiện đến ba nơi. Cấp bậc của học sinh sẽ được ghi vào  
Hồ sơ vĩnh viễn của học sinh. CÁC KHÓA HỌC CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC THI LẠI ĐỂ 
CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐIỂM TRUNG BÌNH. 
  
Điểm trung bình tiêu chuẩn  (GPA) và điểm chất lượng (QPA) của học sinh sẽ được 
tính vào cuối thời gian chấm điểm chín tuần thứ tư của năm cuối cấp của học sinh. 
Trong tính toán điểm trung bình và điểm chất lượng trung bình, giảm tất cả trừ điểm 
cao nhất nếu một khóa học bị thất bại và lặp đi lặp lại.  Tất cả các khóa học, ngay cả 
những khóa học bị trượt, sẽ được ghi lại trên bảng điểm và hồ sơ vĩnh viễn.   
  
SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DANH DỰ 
Danh dự cao.......3.5 QPA trở lên  
Nhập 9 lớpth 2014-2015 và sau đó phải có được 5 tín chỉ E-2 cộng với 28 tín chỉ để đáp 
ứng các yêu cầu tốt nghiệp danh dự cao hoặc hoàn thành Học viện Đại học.   

       
Danhdự............   3.0 - 3.4999 QPA   
Vào 9 lớpth  2014-2015 và sau đó phải có được 4 tín chỉ E-2 để đáp ứng các yêu cầu 
sau đại học danh dự hoặc hoàn thành Học viện Đại học. 

    
Lõi ................. Tín dụng bắt buộc cộng với các môn tự chọn tổng cộng 24 đơn vị  
  
SINH VIÊN TỐT NGHIỆP DANH DỰ  
Bước vào 9 lớpTH  năm học 2018-2019 và sau đó 
Bậtáp dụng H cao 
Phải đáp ứng tất cả các yêu cầu chứng thực học thuật xuất sắc  
GPA tối thiểu 3.0 và QPA tối thiểu 3.5  
Kiếm được 5 tín chỉ E-2 hoặc Hoàn thành Học viện Đại học (Phải đáp ứng Chương 
trình giảng dạy dự bị đại học IHL, CPC, yêu cầu)  
  
Vinh danh  
Phải đáp ứng tất cả cácyêu cầu chứng thực học tập distingu  
Gpa tối thiểu 3.0 và QPA tối thiểu 3.0  
Kiếm được 4 tín chỉ E-2 hoặc Hoàn thành Học viện Đại học (Phải đáp ứng Chương 
trình giảng dạy dự bị đại học IHL, CPC, yêu cầu  
  
Học sinh tìm kiếm thủ khoa hoặc salutatorian phải đáp ứng các yêu cầu của Danh dự 
cao.   
  



Xin lưu ý: Việc chỉ định Sinh viên danh dự cao và sinh viên danh dự được chính thức 
xác định sau khi Xếp hạng cuối cùng-QPA được tính.   
  
Sinh viên tìm kiếm thủ khoa, salutatorian, hoặc danh hiệu cao quý khi tốt nghiệp phải 
đáp ứng các yêu cầu của danh hiệu cao. Sinh viên muốn tốt nghiệp với danh dự phải 
đáp ứng các yêu cầu của danh dự.  
  
Thủ khoa và Salutatorian  
  
Thủkhoa: Điểm trung bình học tập cao nhất thông qua điểm báo cáo tiến độ của chín 
(9) tuần cuối cùng của năm học.  
  
Salutatorian:Điểm trung bình học tập cao thứ hai thông qua lớp báo cáo tiến độ của 
chín (9) tuần cuối cùng của năm học. Hiệu trưởng hoặc người được thiết kế của mình 
sẽ xác định Thủ khoa và Salutatorian. Để đủ điều kiện là Thủ khoa hoặc Salutatorian, 
học sinh phải được ghi danh vào trường này trong ba (3) học kỳ cuối cùng. Điểm số / 
tín chỉ kiếm được thông qua trường học tại nhà và các trường không được công nhận 
sẽ không được tính vào Thủ khoa và Salutatorian.  Học sinh, những người chuyển từ 
một trường trung học được công nhận với các khóa học AP, Accelerated hoặc Honors, 
sẽ được cấp giá trị có trọng số như được liệt kê trong khóa học E1 hoặc E2 và được 
sử dụng trong tính toán forValedictorian và Salutatorian. 
  
CÁC KHÓA HỌC THÔNG THƯỜNG  
Nếu một khóa học không được phân loại là lớp E1 hoặc E2, thì nó sẽ được coi là một 
khóa học thông thường.  Các khóa học được lên kế hoạch bên ngoài chương trình 
giảng dạy của Học khu Quận Harrison (cáckhóa học correspondence, các lớp MVPS, 
v.v.)  sẽ được cấp tư cách khóa học thường xuyên.  Điều này không áp dụng cho Dual 
Credit, vui lòng xem danh sách Tín dụng kép.  

  
  
  
  
  
  

CÁC KHÓA HỌC CÓ TRỌNG SỐ: 
  

KHÓA HỌC E1  
Sinh học tăng tốc    
Hình học tăng tốc    Tiếng Anh tôi tăng tốc  
Kế toán II  Tiếng Anh II tăng tốc  
Đại số I tăng tốc (9-12)  Ngoại ngữ II  
Đại số II tăng tốc   Di truyền học     

    Kỹ thuật máy tính II  Con người A &P  
    Hóa học  IT Essentials II  
    Khoa học biển và thủy sinh     
    Động vật học        
         

KHÓA HỌC E2  
 Toán nâng cao Cộng  ngoại ngữ III  
 Đại số III  Ngoại ngữ IV  
 Vật  lý giải tích 

Kỹ thuật / Robotics II * Các khóa học tín dụng kép được cung cấp trong khuôn viên 
trường  

     Tất cả AP (Khóa học Nâng cao)   



Tất cả các khóa học Field Experience sẽ được cân nhắc giống như khóa học mà nó 
đi kèm  
  

* Các khóa học tín dụng kép được cung cấp trong khuôn viên trường sẽ được 
cung cấp dưới dạng các khóa học E-2 khi được thực hiện trong khuôn viên 
trường trung học hoặc ngoài khuôn viên trường.  Các khóa học tín dụng kép 
không được cung cấp trong khuôn viên trường của chúng tôi và được đưa ra khỏi 
khuôn viên trường trung học sẽ được cân nhắc thường xuyên. 
  
Phí AP và Dual Credit sẽ được thanh toán trong tuần đầu tiên của lớp học.  Học 
sinh sẽ được lên lịch lại vào một khóa học khác nếu không trả phí.    
  
Chương trình giáo dục nghề nghiệp/kỹ thuật: 
Học sinh hoàn thành chương trình nghề nghiệp / kỹ thuật hai năm và có điểm trung 
bình kỳ thi Y1 và Y2 ở phân vị thứ 80 hoặc cao hơn về Kế hoạch nghề nghiệp 
Mississippi và  
Kỳ thi Hệ thống Đánh giá (MS-CPAS) hoặc có điểm vượt qua trên SBE được phê duyệt  
Kỳ thi chứng chỉ quốc gia sẽ được trao hai (2) tín chỉ E2 cho chương trình lớp 2 của 
họ.  
  
  

                      THANG ĐIỂM- CHẤT LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG (RANK-QPA)  
4.0 A  Trọng lượng E2  Trọng lượng 

E1  
Trọng lượng 
thường 
xuyên  

100  5.0  4.5  4.0  
99  4.9  4.4  3.9  
98  4.8  4.3  3.8  
97  4.7  4.2  3.7  
96  4.6  4.1  3.6  
95  4.5  4.0  3.5  
94  4.4  3.9  3.4  
93  4.3  3.8  3.3  
92  4.2  3.7  3.2  
91  4.1  3.6  3.1  
90  4.0  3.5  3.0  

3.0 B Trọng lượng E2  Trọng lượng 
E1  

Trọng lượng 
thường 
xuyên  

89  3.9  3.4  2.9  
88  3.8  3.3  2.8  
87  3.7  3.2  2.7  
86  3.6  3.1  2.6  
85  3.5  3.0  2.5  
84  3.4  2.9  2.4  
83  3.3  2.8  2.3  
82  3.2  2.7  2.2  
81  3.1  2.6  2.1  
80  3.0  2.5  2.0  



2.0 C Trọng lượng E2  Trọng lượng 
E1  

Trọng lượng 
thường 
xuyên  

79  2.9  2.4  1.9  
78  2.8  2.3  1.8  
77  2.7  2.2  1.7  
76  2.6  2.1  1.6  
75  2.5  2.0  1.5  
74  2.4  1.9  1.4  
73  2.3  1.8  1.3  
72  2.2  1.7  1.2  
71  2.1  1.6  1.1  
70  2.0  1.5  1.0  

1.0 D  Trọng lượng E2  Trọng lượng 
E1  

Trọng lượng 
thường 
xuyên  

69  1.9  1.4  .9  
68  1.8  1.3  .8  
67  1.7  1.2  .7  
66  1.6  1.1  .6  
65  1.5  1.0  .5  

*DC64  1.4    0.4  
*DC63  1.3    0.3  
*DC62  1.2    0.2  
*DC61  1.1    0.1  
*DC60  1.0    0.09  

       
Tất cả các khóa học tín dụngkép: 
Khóa học tín dụng kép QPA (Rank-QPA) cho điểm số không được liệt kê trong biểu đồ 
thang điểm tương đương chất lượng xếp hạngdưới đây sẽ giống như tại tổ chức chủ 
nhà.  
  

THANG ĐIỂM TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỂM TIÊU CHUẨN (STANDARD-GPA)  
 Một  4.0  

B 3.0  
C 2.0  
D  1.0  
F  0  

  
HONOR ROLL 

Học sinh đáp ứng các yêu cầu sau đây sẽ được liệt kê là sinh viên Honor Roll.  
Điểm số phải được thực hiện trong tất cả 
các môn học được thực hiện. High Honor 
Roll – 90 trở lên Honor Roll – 80 trở lên.  

  
  
  
MIỄN TRỪ  
Miễn các kỳ thi cuối khóa học sẽ được cấp cho tất cả các sinh viên có điểm trung bình 
năm 90100 trong khóa học.  Miễn trừ không áp dụng cho các loại tín dụng kép.    
  



LỊCH THAY ĐỔI/BỎ LỚP  
Trong quá trình đăng ký, sinh viên được tư vấn cẩn thận về lịch trình của họ cho mỗi 
năm. Học sinh được khuyến khích thảo luận về lịch trình của họ với cha mẹ. Điều này 
được thực hiện để ngăn ngừa xung đột trong nhu cầu của mỗi học sinh. Do đó, sinh 
viên sẽ không được phép thay đổi lịch trình của họ ngoại trừ trong các gencies cực 
đoan. Thay đổi lịch trình sẽ được xác định và thực hiện bởi văn phòng hiệu trưởng.  
       
Học sinh có thời gian tối đa là năm (5) ngày để bỏ một lớp học mà không nhận được 
50N / C. Không có lớp học nào sẽ được thay đổi sau năm (5) ngày đầu tiên của một 
khóa học. Khi mộttudent đăng ký cho một lớp học, anh ta / cô ta sẽ ở lại lớp đó. Học 
sinh sẽ không được phép bỏ một lớp học chỉ vì họ đang thất bại. Người cao niên sẽ 
không được phép bỏ lớp để đến trường muộn hoặc rời đi sớm.  
       
Học sinh có trách nhiệm thông báo cho giáo viên về bất kỳ thay đổi lịch trình nào.  

  
PHỤC HỒI TÍN DỤNG  
Mục đích của Phục hồi tín dụng là cho phép những học sinh lớp 9 -12 đăng ký vào một 
trường học trong Khu học chánh Quận Harrison, những người bị tụt lại phía sau đáng 
kể trong các khoản tín dụng tích lũy của họcơ hội phục hồi tín chỉ thông qua hướng 
dẫn trực tuyến.  Phục hồi tín dụng được định nghĩa là hoàn thành thành công các môn 
học không hoàn thành trong năm học, mà học sinh đã nhận được điểm không đạt 
được thông quahướng dẫn on-line.  Sinh viên phải được ghi danh và có ít nhất năm (5) 
tín chỉ trước khi họ được phép khôi phục tín chỉ.  Nhiều hơn một khóa học (học kỳ) có 
thể được thực hiện trong năm học, nhưng chỉ có thể được thực hiện một khóa học tại 
một thời điểm; đó là, quặng befsinh viên có thể đăng ký khóa học phục hồi tín dụng thứ 
hai, khóa học phục hồi tín dụng đầu tiên phải được hoàn thành.  Tối thiểu mười (10) 
giờ phải được hoàn thành trong khóa học trực tuyến và không vượt quá hai mươi (20) 
cho một khóa học nửa tín dụng và tối thiểu hai mươi (20) giờ phải được hoàn thành và 
không vượt quá bốn mươi (40) cho toàn bộ lớp tín dụng.  Vì trường hè là một phần mở 
rộng của năm học, học sinh bị đuổi học không đủ điều kiện cho các khóa học phục hồi 
tín dụng.  
      
Tất cả các thử nghiệm liên quan đến trực tuyến instruction được thực hiện với sự hiện 
diện của nhân viên giảng dạy được chỉ định bởi hiệu trưởng nhà trường.  Các khóa 
học được thực hiện cho mục đích phục hồi tín dụng phải được hoàn thành thành công 
trước ngày 30 tháng 4 của năm hiện tại.  Điểm số không đạt được mà một học sinh 
nghỉhọc cho lớp học được phục hồi sẽ được thay thế bằng65.    
    
Có một khoản phí 240.00 tính cho mỗi đơn vị Carnegie hướng dẫn cho các lớp phục 
hồi tín dụng ($ 120.00 cho các khóa học nửa tín dụng).  Không được hoàn tiền khi học 
sinh bắt đầu giảng dạy trực tuyến. 
     
Học sinh được giới hạn trong bốn (4) lớp học phục hồi tín dụng trong sự nghiệp trung 
học của họ.  Học sinh được phép nghỉ học hai (2) trong một lớp học nửa tín chỉ và bốn 
(4) sự vắng mặt trong toàn bộ lớp tín chỉ.  Học sinh không được phép ghi danhvào lớp 
phục hồi tín dụng nếu vượt quá chính sách tham dự trong một lớp học, ví dụ: hơn tám 
(8) sự vắng mặt trong một lớp học một nửa tín chỉ và mười sáu (16) vắng mặt trong 
toàn bộ lớp tín dụng.  Hiệu trưởng có quyền từ bỏ các hạn chế này. 
  
HỌC HÈ/NĂM HỌC KÉO DÀI  
Sinh viên sẽ được phép ghi danh hàng năm trong một khóa học được cung cấp 
tíndụng. Không có học sinh nào được phép tham gia một khóa học bắt buộc 
sớm. Tối đa bốn (4) đơn vị kiếm được trong trường hè có thể được tính vào yêu cầu 
tốt nghiệp.    
  



Không có học sinh nào ngoài quận có thể đi học hè để phục hồi tín dụng kiếm được từ 
một quận khác.  Học sinh đủ điều kiện vào học hè phải hoàn thành năm học tại Học 
khu Quận Harrison.  Không có học sinh nào đăng ký cho năm học hè sắp tớiđủ điều 
kiện cho trường học mùa hè.  
      
ĐĂNG KÝ KÉP  
Chương trình tuyển sinh kép cho phép học sinh trung học kiếm được tín chỉ đại học 
hoặc nghề nghiệp hướng tới bằng tốt nghiệp sau trung học tại một tổ chức công lập 
Mississippi về học tập cao hơn trong khi vẫn còn học trung học.  Các lớp học đăng ký 
kép không được tính vào bằng tốt nghiệp trung học.  Các yêu cầu đủ điều kiện có sẵn 
trong văn phòng cố vấn của trường.  
  
TÍN DỤNG KÉP  
Chương trình Tín dụng kép cho phép học sinh trung học đồng thời kiếm được tín chỉ 
đại học hoặc nghề nghiệp đối với bằng tốt nghiệp sau trung học tại một trường cao 
đẳng hoặc đại học được công nhận trong khu vực cũng sẽ được tính là tín dụng đối 
với bằng tốt nghiệp trung học.  Không có khóa học Tín dụng kép nào sẽ được cung 
cấp gắn liền với Bài kiểm tra kết thúc khóa học bắt buộc (Algebra I, Biology I, English II 
và Lịch sử Hoa Kỳ). Người cao niên tham gia khóa học Tín chỉ kép để tốt nghiệp phải 
có điểm ít nhất một (1) tuần trước khi tốt nghiệp. Các yêu cầu đủ điều kiện có sẵn trong 
văn phòng cố vấn của trường.  Khóa học tín dụng képđược cung cấp trong khuôn viên 
trường sẽ được cung cấp dưới dạng các khóa học E-2 khi được thực hiện trong khuôn 
viên trường trung học hoặc ngoài khuôn viên trường.  Các khóa học tín dụng kép 
không được cung cấp trong khuôn viên trường của chúng tôi và được đưa ra khỏi 
khuôn viên trường trung học sẽ được cân nhắc thường xuyên. Lệ phí cho các khóa 
học tín dụng kép làsự thay thếcủa sinh viên.  Tuy nhiên, nếu các quỹ liên bang có sẵn, 
lệ phí sẽ được trả cho những sinh viên đủ điều kiện dựa trên các tiêu chí nghèo theo 
thứ tự xếp hạng.  Nếu có đủ tiền liên bang, tất cả các khoản phí sẽ được quận thanh 
toán.  Nếu một sinh viên rút khỏi  một khóa học vì bất kỳ lý do gì và nhận được điểm 
"W", quỹ liên bang không thể trả các khoản phí; sau đó, sinh viên sẽ chịu trách nhiệm 
cho tất cả các khoản phí.   

MISSISSIPPI VIRTUAL PUBLIC SCHOOL (MVPS) VÀ   
Bộ Giáo dục Mississippi đã phê duyệt các khóa học trực tuyến  
MVPS là một dịch vụ giáo dục dựa trên web được cung cấp bởi Bộ Giáo dục 
Mississippi để cung cấp cho sinh viên và nhà giáo dục Mississippi quyền truy cập vào 
một phạm vi công việc khóa học rộng hơn, linh hoạt hơn trong lịch trình và cơ hội phát 
triển các lưu ý của họ với tư cáchlà người học độc lập. Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 có 
quyền truy cập vào chương trình, nhưng ưu tiên cho học sinh và người cao niên. 
Không có khóa học trực tuyến nào được cung cấp gắn liền với Bài kiểm tra khu vực 
chủ đề (Đại số I, Sinh học I, Tiếng Anh II hoặc Lịch sử Hoa Kỳ).   
          
Trong Khu học chánh Quận Harrison, học sinh chỉ có thể tham gia:  
 Ba (3) Các đơn vị Carnegie từ MVPS hoặc MDE đã phê duyệt các khóa học trực 

tuyến  
 Hai (2) đơn vị MVPS khi kết hợp với một (1) đơn vị Carnegie tương ứng.   
  
Hướng dẫn của Học khu Quận Harrison để ghi danh vào Mississippi Virtual  
Khóa học trường công lập (MVPS) và / hoặc MDE đã phê duyệt khóa học trực tuyến  
1. Học sinh phải có điểm trung bình từ 2,5 trở lên để ghi danh vào một khóa học trực 

tuyến thông thường.           
2. Học sinh phải có điểm trung bình từ 3.0 trở lên để ghi danh vào một khóa học trực 

tuyến AP.  
3. Học sinh phải tuân theo tất cả các chính sách và hướng dẫn theo quy định của 

MVPS mộtchính sách d / hoặc quận cho các khóa học trực tuyến được MDE phê 
duyệt.  



4. Học sinh phải có một máy tính làm việc và phần mềm thích hợp ở nhà trước khi 
đăng ký một khóa học; thông số kỹ thuật cho mỗi khóa học có thể được truy cập trực 
tuyến tại www.mvps.mde.k12.ms.us. Những sinh viên không có công nghệ đầy đủ sẽ 
không thành công trong một khóa học MVPS hoặc khóa học trực tuyến.    

5. Học sinh tự chịu trách nhiệm sắp xếp để tham gia các kỳ thi có giám sát với Trung 
tâm Hướng nghiệp hoặc điều phối viên trang web.  

6. Người cao niên tham gia một khóa học MVPS hoặc khóa học trực tuyến để tốt 
nghiệp phải có điểm trong năm (5) tuần trước khi tốt nghiệp.    

7. MVPS và các khóa học trực tuyến được coi là các khóa học thông thường.  
8. Cố vấn của trường phải phê duyệt tất cả các MVPS và các khóa học trực tuyến.   

  
KHÓA HỌC THƯ TỪ 
Sự cho phép của hiệu trưởng là cần thiết để tham gia một khóa học tương ứng. Sinh 
viên chỉ có thể kiếm được một đơn vị Carnegie bằng cách tương ứng với bằng tốt 
nghiệp của họ. Không có học sinh nào được phép tham gia một khóa học bắt buộc 
sớm. Tất cả các khóa học tương ứng được coi là các khóa học thông thường.  Không 
có khóa học tương ứng nào được cung cấp gắn liền với Bài kiểm tra khu vực chủ đề 
(Đại số I, Sinh học I, Tiếng Anh II hoặc Lịch sử Hoa Kỳ).  Người cao niên tham gia 
mộtkhóa học correspondence để tốt nghiệp phải có điểm trong năm (5) tuần trước khi 
tốt nghiệp.  Tham khảo ý kiến cố vấn để biết chi tiết.  
  
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  

Học sinh phải làm quen với thời hạn cho ACT hoặc SAT. Các trường cao đẳng có thời 
hạn nộp đơn xin nhập học và hỗ trợ tài chính. Điều quan trọng là người cao niên đại 
học phải kiểm tra đủ sớm để đáp ứng các thời hạn này. Các cố vấn sẽ nỗ lực hết sức 
để cung cấp cho sinh viên tất cả thông tin.  Tuy nhiên, trách nhiệm của học sinh là làm 
quen với các chính sách và thủ tục tuyển sinh của mỗi trường.   
         
Một số trường cao đẳng và đại học ngoài tiểu bang yêu cầu Bài kiểm tra năng khiếu 
học thuật (SAT).  Nhân viên tư vấn có thông tin và ứng dụng cho các bài kiểm tra này. 
Đó là sự quýphái của học sinh để đăng ký cho bài kiểm tra.  
          
Bài kiểm tra đại học Mỹ (ACT) được yêu cầu đối với tất cả các sinh viên sẽ tham dự 
một tổ chức được hỗ trợ. ACT được đưa ra vào tháng 10, tháng 12, tháng 2, tháng 4 
và tháng 6 với một khoản phí.   
          
Bài kiểm tra đủ điều kiện học bổng quốc gia P.S.A.T. được đưa ra và có sẵn cho các 
học sinh học kỳ đầu tiên với một khoản phí.  
  
DỊCH VỤ TƯ VẤN TRƯỜNG HỌC  
Dịch vụ tư vấn có sẵn cho mọi học sinh trong trường. Các dịch vụ này bao gồm hỗ trợ 
lập kế hoạch giáo dục, giải thích điểm kiểm tra, thông tin nghề nghiệp, thông tin nghề 
nghiệp, hướng dẫn học tập, trợ giúp về nhà, trường học và / hoặc các mối quan tâm xã 
hội hoặc bất kỳ câu hỏi nào mà học sinh có thể cảm thấy muốn thảo luận với cố vấn. 
Các nhà tuyển dụng trường họcquan tâm đến việc giúp học sinh điều chỉnh các điều 
kiện và lập kế hoạch cho tương lai liên quan đến lợiích, khả năng và nhu cầu đặc biệt. 
Điều này sẽ bao gồm lựa chọn các khóa học nghiên cứu, cải thiện đặc điểm tính cách 
và gợi ý về cách học tốt nhất.   
     
Học sinh được khuyến khích tìm kiếm sự giúp đỡ từ các giáo viên và cố vấn với bất kỳ 
vấn đề nào. Điều đặc biệt quan trọng đối với học sinh là cảm thấy tự do tiếp cận hiệu 
trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng bất cứ lúc nào.  
   
Mỗi trường đại học và học giảip có một thời hạn khác nhau để gửi thông tin.  



Học sinh nên bắt đầu sớm với các thủ tục giấy tờ để họ sẽ đáp ứng tất cả các thời hạn.  
Người cao niên sẽ nhận được hai (2) bảng điểm miễn phí. Bảng điểm tiếp theo là $ 
1.00 mỗi.  
  
ĐIỆN TỬ DEVICES  
Việc sử dụng trái phép các thiết bị điện tử (điện thoại di động, đồng hồ thông minh, 
thiết bị ghi âm, iPod, máy ảnh, máy tính bảng, máy đọc sách điện tử, iPad, v.v.) trong 
ngày học là bị cấm.  Điều này bao gồm các lớp học, hành lang, nhà vệ sinh, sân chơi, 
phòng tập thể dục vàcác khu vực ngoài khuôn viên trường ny trong ngày học.  Tất cả 
các thiết bị phải được tắt và lưu trữ.  Việc sử dụng thiết bị điện tử không phù hợp sẽ 
được báo cáo cho ban giám hiệu nhà trường để có thể có biện pháp kỷ luật.  Thiết bị 
điện tử được đưa vào nguy cơ of học sinh / phụhuynh.    

CẤM GHI ÂM/GHI HÌNH  
Chức năng ghi âm của máy ảnh, video hoặc âm thanh của các thiết bị điện tử có thể 
gây ra mối đe dọa đối với quyền riêng tư cá nhân của cá nhân, khai thác thông tin cá 
nhân và / hoặc làm tổn hại tính toàn vẹn củacác chương trình ational educ. Theo đó, 
việc sử dụng chức năng ghi âm, ghi hình hoặc camera của các thiết bị điện tử bị 
nghiêm cấm trong khuôn viên trường học và xe buýt mọi lúc, trừ khi có sự chấp thuận 
của giáo viên đối với các hoạt động hướng dẫn cụ thể. 

  
  
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN BANG  
Học khu Quận Harrison nhận được tài trợ liên bang để giúp cải thiện trình độ học vấn 
của học sinh chúng tôi.  Các quỹ này được phân bổ cho quận dựa trên dữ liệu nghèo 
đói và nhân khẩu học.  Tất cả các trường danh hiệu I ở quận the được coi là trường 
"toàn trường".  Các chương trình liên bang mà Học khu tham gia là Tiêu đề I, Tiêu đề 
II, Tiêu đề III - Người học tiếng Anh, Tiêu đề III - Nhập cư, Tiêu đề IV và Quỹ Cải tiến 
Trường học.   
  
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT   

1. Tiêu đề 1 – Cung cấp quỹ liên bang để có thêm nguồn lực cho tất cả học sinh 
theo kế hoạch toàn trường của Học khu và trường học.    

2. Tiêu đề II – Cung cấp các quỹ liên bang cho mục đích chuẩn bị, đào tạo và tuyển 
dụng các giảng viên, hiệu trưởng hoặc các nhà lãnh đạo trường học chất lượng 
cao và hiệuquả.   

3. Tiêu đề III – EL và Tiêu đề III – Các chương trình nhập cư là quỹ liên bang cho 
những sinh viên đủ điều kiện dựa trên trình độ tiếng Anh hoặc thời gian trong 
nước.  

4. Tiêu đề IV là các quỹ liên bang giải quyết các vấn đề giáo dục toàn diện, trường 
học an toàn và an toàn và sử dụng công nghệ. Tiêu đề IV bị chiếm đoạt và 
không được đảm bảo hàng năm.   

5. Quỹ cải thiện trường học là quỹ liên bang được Bộ Giáo dục Tiểu bang phân bổ 
cho các trường cụ thể dựa trên xếp hạng trách nhiệm giải trình của trường đó để 
cung cấp hỗ trợ bổ sung trong việc nâng cao thành tích của học sinh.  

6. Giáo dục đặc biệt - Học khu Harrison County cung cấp Dịch vụ Giáo dục Đặc 
biệt cho những học sinh được đánh giá đủ điều kiện. Nếu bạn cảm thấy con bạn 
đủ điều kiện cho các dịch vụ này, hãy liên hệ với hiệu trưởng tại trường của con 
bạn.   

7. Giáo dục năng khiếu – Dịch vụ chương trình Năng khiếu trí tuệ được cung cấp 
từ lớp 2 đến lớp 8. Giới thiệu nên được thực hiện cho giáo viên Chương trình 
Giáo dục Năng khiếu tại trường nơi học sinh đang theo học.   

8. Dịch vụ y tế – Y tá quận cung cấp các phòng khám tại trường học tại mỗi trường 
một cách thường xuyên.   



9. Dịch vụ G uidance – Dịch vụ hướng dẫn có sẵn thông qua cố vấn hướng dẫn cơ 
bản / nhân viên xã hội của quận. Nhân viên tư vấn / nhân viên xã hội có sẵn cho 
học sinh và phụ huynh khi cần thiết.   

10. Hướng dẫn và kéo dài năm học – Các chương trình năm học sau giờ học / trong 
trườngcó sẵn cho học sinh trên toàn quận khi quỹ liên bang và quận cho phép.   

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH (EL)  
Triết học  
Học khu Quận Harrison nhận ra sự cần thiết và yêu cầucung cấp cho học sinh EL 
(English Learner) các dịch vụ hướng dẫn và hỗ trợ ngôn ngữ và học thuật để phát triển 
trình độ tiếng Anh để theo thời gian, họ tiến bộ thông qua trường học với tỷ lệ tương 
xứng với peers nói tiếng Anh bản địa củahọ.  Để đảm bảo các nỗ lực giáo dục nhất 
quán trên toàn huyện, các yêu cầu sau đây sẽ được đáp ứng: 

• Trẻ em dân tộc thiểu số ngôn ngữ có quyền đi học, bất kể khả năng xuất 
trình giấy khai sinh, số an sinh xã hội hoặcgiấy tờ tức quy.  (Tuyển sinh vào 
các trường học của Quận Harrison phụ thuộc vào hai loại thông tin: bằng 
chứng cư trú trong quận và bằng chứng về  
tiêm chủng bắt buộc.) Học khu sẽ hỗ trợ cha mẹ / người giám hộ trong việc 
có đượccác d ocuments cần thiết khi cần thiết. 

• Trẻ em thiểu số ngôn ngữ sẽ được đặt trong vòng một năm so với độ tuổi 
của chúng - cấp lớp phù hợp.    

• Trẻ em thiểu số ngôn ngữ sẽ không trượt một môn học hoặc được giữ lại 
trong một lớp vì họ không nói tiếng Anh.    

  
Xác định 
Khảo sát ngôn ngữ chính sẽ được hoàn thành tại thời điểm ghi danh vào trường và 
điều này sẽ xác định sinh viên EL tiềm năng cho các dịch vụ chương trình EL. Sinh 
viên được xác định trong cuộc khảo sát này có khả năng cần các dịch vụ EL sẽ được 
đánh giá vị trí có thể trong Chương trình EL  
  
Thuế  
Học sinh EL sẽ được kiểm tra trình độ tiếng Anh trong vòng 30 ngày đầu tiên vào đầu 
năm học. Nếu một học sinh ghi danh sau khi bắt đầu năm học, student sẽ được đánh 
giá trong vòng 10 ngày kể từ ngày ghi danh.  Đánh giá này sẽ tiết lộ điểm mạnh và 
điểm yếu của từng học sinh để lập kế hoạch vị trí học tập của học sinh. Đánh giá này 
sẽ bao gồm bốn lĩnh vực ngôn ngữ: hiểu, nói, reading và viết để đảm bảo nhu cầu 
ngôn ngữ của học sinh được xác định và giải quyết đúng. Trước khi sắp xếp, phụ 
huynh sẽ được thông báo (thông qua một hình thức giao tiếp mà họ có thể hiểu) về vị 
trí của học sinh trong chương trình EL,  quyền của phụ huynh đến thăm chương trình 
và quyền rút / từ chối tham gia chương trình của phụ huynh. 
  
Thoát khỏi Dịch vụ Chương trình Tiếng Anh  
Để thoát khỏi chương trình EL, học sinh phải có điểm ELPT tổng thể 4-5 (English 
Language Proficiency Assessment), cùng với 4-5 trong cả hai bài đọc và viết trên 
Đánh giá ELPT theo Bộ Giáo dục Mississippi.    

   
Khi EL đạt được các cấp độ này trên ELPT, sinh viên đủ điều kiện để thoát khỏi 
chương trình EL và bước vào thời gian "giám sát" bốn năm của liênbang. Các trường 
sẽ tiếp tục theo dõi học sinh và hỗ trợ khi cần thiết. Trong giai đoạn giám sát, một sinh 
viên sẽ không nhận được thang điểm EL, chỗ ở hoặc sửa đổi và không bắt buộc phải 
thực hiệnĐánh giá trình độ tiếng Anh bắt buộc theo nhiệm vụ của tiểu bang và 
liênbang.   
   
Chương trình  
Dịch vụ lập trình pullout hoặc "push-in" sẽ được cung cấp cho sinh viên EL khi cần 
thiết. Dịch vụ pullout yêu cầu học sinh phải được kéo ra khỏi lớp học regul ar đểđược 



hướng dẫn đặc biệt bằng tiếng Anh. Một giáo viên lưu động hoặc chuyên nghiệp sẽ 
cung cấp hướng dẫn rút lui cho từng học sinh hoặc các nhóm nhỏ học sinh theo quy 
định của số lượng học sinh và tính khả thi. Chươngtrình "push in" bao gồm một giáo 
viên lưu động hoặc chuyên nghiệp hướng dẫn học sinh trong lớp học. Loại dịch vụ 
được cung cấp sẽ được quyết định trên cơ sở cá nhân và chi tiết về Kế hoạch Dịch vụ 
Ngôn ngữ của học sinh. Lập trình sẽ giải quyết lĩnh vựctiếp thu ngônngữ: nghe, nói, 
đọc, viết, giao tiếp bằng miệng và hiểu. 
  
Cha mẹ từ chối chương trình EL  
Nếu một học sinh được xác định là đủ điều kiện cho các dịch vụ EL, phụ huynh có thể 
từ chối các dịch vụ EL cho con cái của họ hoặc họ có thể choose để rút khỏi chương 
trình bất cứ lúc nào. Nếu phụ huynh từ chối dịch vụ, Kế hoạch Dịch vụ Ngôn ngữ vẫn 
sẽ được hoàn thành mỗi năm và trong phần có tiêu đề "Dịch vụ EL", việc từ chối của 
phụ huynh sẽ được chỉ định. Học sinh sẽ được coi là EL vì một lack của trình độ tiếng 
Anh đã được thiết lập. Học sinh, theo yêu cầu của pháp luật, sẽ được đánh giá trình độ 
tiếng Anh hàng năm của tiểu bang. Nếu học sinh không tiến bộ về mặt học tập, Học 
khu phải thực hiện các bước thích hợp để hỗ trợhọc sinh the.  Các bước này phải bao 
gồm đánh giá lại trình độ tiếng Anh (ELP) của học sinh bằng trình sàng lọc; thông báo 
cho phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh về sự thiếu tiến bộ của con mình và 
cung cấp cho họ cơ hội chọn trẻ vào các chương trình và dịch vụ EL; và cung cấp hỗ 
trợ cho việc tiếp thu ngôn ngữ của học sinh. 
  
  
  
  
Phân loại  
Việc tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống chấm điểm "thư" thường không phù hợp với sinh 
viên EL.  Để đảm bảo tính nhất quán trong việc chấm điểm giữa giáo viên và / hoặc 
trường học và để đảm bảo học sinh EL không bị trượt do trình độ tiếng Anh, chính 
sách chấm điểm el students trong Khu học chánh quận Harrison sẽ được Vượt qua 
hoặc Thất bại.    
  

  
KHÔNG CÓ ĐIỂM SỐ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC CÓ THỂ ĐƯỢC ĐƯA RA TRONG QUÁ 

TRÌNH TIẾN BỘ CỦA ELS TỪ   
CẤP ĐỘ 1 – "Bắt đầu" THÔNG QUA TRÌNH ĐỘ NGÔN NGỮ CẤP ĐỘ 3 – "Trung 

cấp".  

  
Thang phân loại đã sửa đổi cho ELs  
  
Mẫu giáo- lớp5cấp : 
  
1. Cấp độ 1-3 (Bắt đầu, Sớm Trung cấp, Trung cấp)  

a. 65-100% vượt qua (S = Thỏa đáng)  
b. 46-64% vượt qua (N = Cần cải thiện)  
c. 0-45% (U = Không đạt yêu cầu)   [Tài liệu cần thiết cho 0-45%]  
d. "EL" ghi trên thẻ báo cáo  

  
2. Cấp độ 4-5 (Thành thạo, trên thành thạo)  

a. Các tiêu chí chung để chỉ định điểm (với chỗ ở và sửa đổi cần thiết)  
b. "EL" ghi trên thẻ báo cáo  

  
Lớp 6 th-  lớp 12:  
1. Cấp độ 1-3 (Bắt đầu, Sớm Trung cấp, Trung cấp)  



a. 65-100% vượt qua (S = Thỏa đáng)  
b. 46-64% vượt qua (N = Cần cải thiện)  
c. 0-45% (U = Không đạt yêu cầu)   [Tài liệu cần thiết cho 0-45%]  
d. "EL" ghi trên thẻ báo cáo  

  
2. Cấp độ 4-5 (Thành thạo, trên thành thạo)  

a. Các tiêu chí chung để chỉ định điểm (với chỗ ở và sửa đổi cần thiết)  
b. "EL" ghi trên thẻ báo cáo  

  
Trao giải thưởng carnegie đơn vị tín dụng cho sinh viên ở cấp độ 1-3 dựa trên sửa đổi 
lớp học và chỗ dựa trên sựthành công của học sinh.  
Tất cả học sinh phải tuân theo các chính sách tham dự liên quan đến việc trao tín dụng 
cho các lớp học.  
  
TUYỂN QUÂN/IHL    
Học khu Quận Harrison có thể công bố thông tin thư mục (tên học sinh, địa chỉ và số 
điện thoại) cho các nhà tuyển dụng quân sự và IHL (Viện Học tập Cao hơn) mà không 
cần sự đồng ý trước bằng văn bản, trừ khi được thông báo bằng văn bản ngược lại. 
Phụ huynh, người giám hộ hợp pháp của học sinh hoặc học sinh từ 18 tuổi trở lên có 
thể từ chối công khai,không thông tin thư mục thông qua định dạng đăng ký trực tuyến 
hoặc thông qua thông báo bằng văn bản cho giám thị trong vòng 15 ngày kể từ ngày 
đăng ký và / hoặc bắt đầu năm học. Nếu phụ huynh không phản đối như vậy với 
ten(15) ngày thông báo chính thức, thông tin sẽ được phân loại là thông tin thư mục 
cho đến đầu năm học tới. 

Người quản lý nhà trường có thể xác định khi nào các cuộc họp tuyển dụng sẽ diễn ra 
và có quyền từ chối các cuộc họp mà việc tổ chức cuộc họp đó sẽ can thiệp đáng kể 
đến hoạt động đúng đắn và có trật tự của trường. Các tổ chức muốn tuyển dụng tại 
trường trung học phải sắp xếp với principal hoặc người được thiết kế, người sẽ xác 
định lịch trình cho cuộc họp tuyển dụng. Các chuyến thăm theo lịch trình của các nhà 
tuyển dụng sẽ được biết đến với cơ thể sinh viên. Các cuộc họp tiếp theo trong khuôn 
viên trường với từng sinh viên sẽ chỉ được phép theo yêu cầu của student (s) và với 
sự chấp thuận của hiệu trưởng hoặc người thiết kế tòa nhà.  

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bị từ chối các quyền được thực hiện theo chính sách 
này sẽ có quyền yêu cầu xem xét lại quyết định của hội đồng giáo dục bằng cách nộp 
đơn yêu cầu bằng văn bản vớigiám đốc các trường học.  

THÔNG TIN THƯ MỤC  
Đây là thông báo công khai về các loại thông tin mà Học khu coi là thông tin thư mục 
liên quan đến học sinh trong học khu.  Thông tin sau đây được coi là thư mục thông 
báovà có thể được sử dụng trên trang web internet của học khu hoặc trường học.  Học 
khu sẽ không chịu trách nhiệm về việc đăng bất kỳ thông tin học sinh nào trên bất kỳ 
trang web internet nào không được Ủy ban Giáo dục Quận Harrison cho phép.  

Parents có mười (10) ngày kể từ ngày nhập học hoặc ngày đầu tiên đến trường để 
thông báo cho giám thị bằng văn bản về thông tin thư mục cụ thể liên quan đến học 
sinh đó không nên được phát hành mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của 
phụ huynh.  Nếu  nhà trường đã thông báo cho phụ huynh rằng họ có ý định sử dụng 
thông tin thư mục trên trang web internet của schoolponsored, phụ huynh sẽ được 
phép phản đối việc sử dụng thông tin của con mình trên trang web internet, nhưng vẫn 
đồng ý với việc school sử dụng thông tin của con họ ở cácđịnh dạng khác. 

Nếu phụ huynh không phản đối như vậy trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày thông 
báo chính thức, thông tin sẽ được phân loại là thông tin thư mục cho đến đầu năm học 
tới.  



Thông tin nhà thờ chỉ được công bố theo chỉ đạo hành chính.  Thông tin thư mục được 
quận coi là bất lợi sẽ không được công bố.    

Học khu đề xuất chỉ định các thông tin nhận dạng cá nhân sau đây có trong hồ sơ giáo 
dục của học sinh là  

"Thông tin thư mục". (LƯU Ý: Một quận có thể chỉ định tất cả, một số hoặc không có 
thông tin này là informati thư mụctrên.)  

1. Tên, địa chỉ và số điện thoại của học sinh;  
2. Tên phụ huynh học sinh;  
3. Ngày và nơi sinh của học sinh;  
4. Lĩnh vực học tập và chỉ định lớp học chính của học sinh (ví dụ: lớp 1, lớp 

10,...);  
5. Sự tham gia ngoại khóa của họcsinh;  
6. Giải thưởng thành tích hoặc danh hiệu của học sinh;  
7. Cân nặng và chiều cao của học sinh nếu là thành viên của một đội thể thao;  
8. Ảnh của học sinh;  
9. Địa chỉ thư điện tử của học sinh;  
10. Ngày đi học của học sinh; và  
11. Tổ chức giáo dục gần đây nhất mà học sinh theo học trước khi học sinh 

đăng ký vào khu học chánh này.  
  

Chính sách của quận JRA cung cấp thêm thông tin và ngoại lệ cho sự đồng ý trước.  
Chính sách này có thể được tìm thấy trên trang web của quận tại  
https://harrison.msbapolicy.org/DistrictPolicies/ViewsAdmin/SelectedDocumentReadOn  
ly/tabid/5791/Default.aspx?docId=236605. 
  
QUYỀN ĐƯỢC BIẾT CỦA CHA MẸ 
Phụ huynh học sinh trong các trường tiêu đề I được đảm bảo thông báo hàng năm về 
"Quyền được biết" về trình độ giáo viên của con em họ. Parents có thể yêu cầu và 
nhận từ văn phòng trường các trình độ chuyên môn của giáo viên lớp học của học 
sinh, bao gồm:   

(a) giáo viên có đáp ứng trình độ nhà nước và tiêu chí cấp phép cho cấp lớp, 
môn học mà giáo viên đang giảng dạy hay không;   

(b) cho dù một giáo viên đang giảng dạy trong tình trạng khẩn cấp hoặc tạm thời 
khác thông quabằng cấp nhà nước wh ich hoặc các tiêu chí cấp phép đã 
được miễn;   

(c) giáo viên có giảng dạy trong lĩnh vực kỷ luật chứng chỉ của giáo viên hay 
không; và   

(d) cho dù trẻ em có nhận được dịch vụcủa mình từ một chuyên nghiệp hay 
không và, nếu có,trình độ của anhta.   

Vui lòng cho phép ít nhất mười ngày làm việc để văn phòng trường hoàn thành yêu 
cầu của bạn.  

Sau khi năm học bắt đầu, phụ huynh sẽ được thông báo nếu con họ được chỉ định, 
hoặc giảng dạy bởi - trong bốn tuần liên tiếp trở lên- một giáo viên không đáp ứng các 
yêu cầu chứng nhận hoặc giấy phép hiện hành ở cấp lớp và khu vực môn học mà giáo 
viên đã được phân công.  

KIỂM TRA TÍNH MINH BẠCH  
Bất cứ lúc nào, phụ huynh có thể yêu cầu thông tin về các đánh giá bắt buộc bao gồm 
các môn học được đánh giá, mục đích đánh giá, nguồn yêu cầu đánh giá, thời gian cần 
thiết để hoàn thành bài kiểm tra, lịch đánh giá (nếu có) và thời gian / định dạng phổ 

https://harrison.msbapolicy.org/DistrictPolicies/ViewsAdmin/SelectedDocumentReadOnly/tabid/5791/Default.aspx?docId=236605
https://harrison.msbapolicy.org/DistrictPolicies/ViewsAdmin/SelectedDocumentReadOnly/tabid/5791/Default.aspx?docId=236605
https://harrison.msbapolicy.org/DistrictPolicies/ViewsAdmin/SelectedDocumentReadOnly/tabid/5791/Default.aspx?docId=236605
https://harrison.msbapolicy.org/DistrictPolicies/ViewsAdmin/SelectedDocumentReadOnly/tabid/5791/Default.aspx?docId=236605


biến kết quả. Schedule này sẽ được đăng trên trang web của quận theo Thử nghiệm 
hàng năm. Học khu có chính sách không cho phép học sinh "từ chối" tham gia các 
đánh giá của tiểu bang.  Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem chính sách của quận IIAAA 
tại:  
https://harrison.msbapolicy.org/DistrictPolicies/ViewsAdmin/SelectedDocumentReadOn 
ly/tabid/5791/Default.aspx?docId=204295 

 THẺ BÁO CÁO TIỂU BANG MISSISSIPPI  
Thẻ báo cáo của tiểu bang Mississippi chứa các điểm trách nhiệm và thông tin về hiệu 
suất của trường và học khu về các đánh giá trên toàn tiểu bang, tỷ lệ tốt nghiệp (đối 
với các trường trung học và quận) và bằng cấp teacher. Chúng được đặt trên trang 
web của Bộ Giáo dục Mississippi.  

TỔNG QUAN VỀ TƯƠNG TÁC GIA ĐÌNH TIÊU ĐỀ I   
Học khu Quận Harrison thừa nhận tầm quan trọng của sự tham gia của gia đình như 
một phần quan trọng, không thể thiếu trong việc ntation implemecủa chương trình Title 
I. Mục tiêu của Học khu là tăng sự tham gia của phụ huynh ở cấp quận và trường Học 
Để hoàn thành mục tiêu này, học khu sẽ:  

1. Đưa vào hoạt động các chương trình, hoạt động và thủ tục cho sự tham gia của 
phụ huynh trong mộtll của các trường học của mình với tiêu đề I, chương trình 
Phần A, phù hợp với mục 1118 của Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học  
(ESEA) sửa đổi. 
Các chương trình, hoạt động và thủ tục này sẽ được lên kế hoạch và vận hành 
với sự tư vấn ý nghĩa với phụ huynh của trẻ em tham gia. (Lưu ý: Đạo luật Mỗi 
học sinh thành công,Mục 1116 cũng nhắc lại các yêu cầu ESEA này.) 

2. Phù hợp với mục 1118, khu học chánh sẽ làm việc với các trường của mình để 
đảm bảo rằng các kế hoạch tham gia của phụ huynh cấp trường theo yêucầu đáp 
ứng các yêu cầu của mục1118 (b) của ESEA, và mỗi bao gồm, như một thành 
phần, một phụ huynh trường học nhỏ gọn phù hợp với mục 1118 (d) của ESEA.  

3. Triệu tập một cuộc họp hàng năm cấp quận và một cuộc họp hàng năm cấp tòa 
nhà của cha mẹ của Tiêu đề I schools để:   

(a) Thảo luận về việc xây dựng kế hoạch Tiêu đề I của Quận.   
(b) Thảo luận về quá trình xem xét và cung cấp đầu vào vào việc hoàn thiện kế 

hoạch của học khu và trường học.   
(c) Thảo luận với phụ huynh về các hoạt động và chương trình có sẵn thông 

qua tài trợ Tiêu đề I  
(d) Thông báo cho phụ huynh về quyền của họ để cung cấp đầu vào trong thiết 

kế mộtd thực hiện chương trình Tiêu đề I.   
(e) Cung cấp cho phụ huynh một cơ hội để thiết lập các cơ chế để duy trì giao 

tiếp liên tục giữa phụ huynh, giáo viên, quản trị viên và nhân viên Tiêu đề I 
thông qua trang web, các cuộc họp, công cụ giao tiếp trực tuyến và bản tin. 
Thông tin này sẽ được cung cấp cho phụ huynh bằng ngôn ngữ hoặc cách 
thức dễ hiểu đối với cha mẹ.  

4. Duy trì một bản sao chính sách tham gia của gia đình của học khu trên trang web 
của học khu và để làm cho các bản sao của chính sách có sẵn cho cha mẹ Tiêu 
đề I mà không cần truy cập internet.   

5. Học khu sẽ cung cấp sự phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật và các hỗ trợ cần thiết khác 
để hỗ trợ các trường Tiêu đề I lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động gắn kết 
phụ huynh hiệu quả để cải thiện thành tích aca demic của học sinhvà kết quả học 
tập thông qua các cuộc họp ở cấp quận và cấp học.  

6. Nhân viên Tiêu đề I của Học khu sẽ có sẵn để hỗ trợ các trường học xây dựng 
năng lực cho sự tham gia mạnh mẽ của phụ huynh bằng cách sau:   

(a) Phổ biến thông tinfr om Bộ Ngoại giao về mô hình đánh giá và các tiêu 
chuẩn học tập bắt buộc.   

https://harrison.msbapolicy.org/DistrictPolicies/ViewsAdmin/SelectedDocumentReadOnly/tabid/5791/Default.aspx?docId=204295
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(b) Cung cấp tài liệu và đào tạo trong lĩnh vực tiêu chuẩn học tập của tiểu 
bang, đánh giá học thuật của tiểu bang và địa phương, theo dõi sự tiến bộ 
của học sinh và cách giao tiếpvới nhà trường.   

(c) Cung cấp đào tạo cho tất cả nhân viên Tiêu đề I bằng các phương tiện 
thích hợp để giao tiếp với phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh của người học 
tiếng Anh.  

7. Phối hợp, trong phạm vi có thể, sự tham gia của phụ huynh Tiêu đề I với các 
chương trình như Nghệ thuật HeadSt, các chương trình mầm non do nhà nước 
điều hành và các chương trình khác để can thiệp sớm. Để xem xét Chính sách 
tham gia đầy đủ của phụ huynh, vui lòng xem chính sách trên trang web của học 
khu hoặc liên hệ với trường của con bạn.  

8. Các hội nghị phụ huynh-giáo viên ESSA phải diễn ra tạil east hàng năm, nơi hiệp 
ước được thảo luận và được yêu cầu trong tất cả các trường tiểu học Tiêu đề I 
theo luật công 114-95 Mục 1116. Tài liệu của các hội nghị phải được lưu giữ trong 
hồ sơ trong mỗi văn phòng trường Tiêu đề I.  

9. Các trường tiêu đề I phải tổ chức các cuộc họp gia đìnhvào những thời điểm khác 
nhau để thông báo cho phụ huynh cách giúp học sinh của họ ở nhà. Tài liệu về 
các cuộc họp này phải được lưu giữ trong hồ sơ trong mỗi văn phòng trường Tiêu 
đề I. Nối kết đến trang web tham gia của phụ huynh của học khu:  

http://www.harrison.k12.ms.us/departments/federal_programs/parent_engagement 
  
GIẤY PHÉP PO TUÂN THỦ– BẢO MẬT – FERPA VÀ PII 
Học khu Quận Harrison tuân thủ các yêu cầu được nêu trong Đạo luật Quyền giáo dục 
gia đình đối với quyền riêng tư (FERPA). FERPA là một luật liên bang bảo vệ quyền 
riêng tư của hồ sơ giáo dục học sinh.  FERPA gives cha mẹ một số quyền nhất định 
đối với hồ sơ giáo dục của con cái họ cho đến khi học sinh đến tuổi 18.      

• Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện có quyền kiểm tra và xem xét hồ sơ 
giáo dục của học sinh do nhà trường duy trì.    

• Phụ huynh hoặc học sinh đủ điều kiện có quyền yêu cầu một trường học sửa 
các hồ sơ mà họ tin là không chính xác hoặc đánh lừaquảng cáo.    

FERPA cũng bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân (PII) khỏi hồ sơ giáo dục của học 
sinh khỏi việc tiết lộ trái phép.  FERPA định nghĩa hồ sơ giáo dục là "hồ sơ có liên quan 
trực tiếp đến học sinh; và (2) được duy trì bởi một cơ quan hoặc tổ chức giáo dụchoặc 
bởi một bên hành động cho cơ quan hoặc tổ chức. Cá nhân, thông tin nhận dạng là bất 
kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào làm cho chủ đề của một bản ghi được biết đến.  Điều này 
bao gồm tên của học sinh, cha mẹ của học sinh hoặctên của thành viên famil ykhác, 
địa chỉ của học sinh, số an sinh xã hội của học sinh, số sinh viên, danh sách các đặc 
điểm cá nhân hoặc bất kỳ thông tin nào khác sẽ làm cho danh tính của học sinh được 
biết đến.   

Để biết thêm thông tin chi tiết về các quy định này, hãy xem trang web của học khu tại 
www.harrison.k12.ms.us theo tab Phụ huynh.  

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐA TẦNG (MTSS)  
Hệ thống hỗ trợ đa tầng tích hợp phản ứng can thiệp (RtI) cho các học giả và RtI cho 
hành vi thành một mô hình thống nhất đểnhận thức được ảnh hưởng tương hỗ đến kết 
quả học tập và xã hội / cảm xúc / hành vi có đối với nhau.  Mục tiêu của MTSS là định 
hướng phòng ngừa bằng cách biết học sinh nào cần hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ càng 
sớm càng tốt mỗi năm học.   
Các can thiệp sẽ dựa trên bằng chứng và nhắm mục tiêu đến nhu cầu của học sinh.  
Dữ liệu giám sát tiến độ sẽ được sử dụng để biết khi nào nên thực hiện thay đổi trong 
hướng dẫn.  
  

http://www.harrison.k12.ms.us/departments/federal_programs/parent_engagement


Chính sách 41.1 của Hội đồng Giáo dục Tiểu bang Mississippi yêu cầu các quận và 
schools tuân theo mô hình giảng dạy ba tầng bao gồm:    

Cấp I: hướng dẫn lớp học chất lượng cao,  
Cấp II: hướng dẫn bổ sung tập trung, và  
Cấp III: thiết kế cụ thể các can thiệp chuyên sâu theo quy định.   

Nếu các chiến lược tại Tier I và Tier II không thành công, học sinh phải được giới thiệu 
đến Nhóm hỗ trợ giáo viên (TST).  Nếu các can thiệp Cấp III không thành công, TST sẽ 
đề nghị sửa đổi các can thiệp và / hoặc chuyển tiếp giới thiệu đếnNhóm ion đánh giá 
đa ngành(MET).   

      
Chính sách của Học khu Quận Harrison là việc giới thiệu một học sinh đến  
MET bắt đầu quá trình của tiểu bang Mississippi để xác định tính đủ điều kiện của một 
sinh viên cho các dịch vụ đặc biệt. Theo các quy định của Đạo luật Giáo dục Người 
khuyết tật (IDEA), học sinh chỉ nên được xem xét sau khi các biến thể và can thiệp 
hướng dẫn thích hợp đã được thực hiện trong lớp học thông thường và nếu học sinh 
tiếp tục "có nguy cơ", hoặc nếu học sinh rõ ràng là khuyết tật. 
  
PHÁT HÀNH VIDEO ẢNH  
Học khu Quận Harrison có quyền quay phim hoặc chụp ảnh học sinh, trừ khi có chỉ đạo 
khác của phụ huynh.  Tin tức media phải có sự cho phép của giám thị trước khi phỏng 
vấn, chụp ảnh hoặc quay phim sinh viên hoặc nhân viên.   
  
SÁCH GIÁO KHOA/SỔ LÀM VIỆC  

Học khu Quận Harrison cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Nhiệm vụ của 
mỗi học sinh là chăm sóc sách giáo khoa hết khả năng của mình. Học sinh bị mất hoặc 
làm hỏng sách giáo khoa phải trả tiền cho chúng. Học sinh nên tự hào về việc bảo trì 
sách giáo khoa của họ. Giáo viên được hướng dẫn để đánh giá tiền phạt cho số tiền 
lên đếngiá trịcurren t của một cuốn sách khi rõ ràng là học sinh đã làm hỏng hoặc làm 
hỏng cuốn sách.   

  
Sổ làm việc được hiệu trưởng và giáo viên chấp thuận, như là bổ sung cho sách giáo 
khoa, sẽ được cung cấp bởi phụ huynh hoặc người giám hộ.  

1. Chỉ những sinh viên trả tiền hoặc cóparents ký thỏa thuận trả tiền cho sổ 
làm việc sẽ được cấp sổ làm việc.  

2. Giáo viên sẽ phải trả tiền cho các sổ làm việc được cấp mà học sinh chưa 
trả tiền.  

3. Nhà trường sẽ đặt hàng không có sổ làm việc cho đến khi giáo viên nộp tiền 
cho số lượng sách được đặt hàng.  

LỆ PHÍ  
Theo §37-7-335, Lệ phí; miễn trừ khó khăn; Bảo mật   

(1) Hội đồng trường của bất kỳ khu học chánh nào cũng được ủy quyền thu học 
phí hợp lý, nhưng không nhiều hơn chi phí thực tế cho những điều sau đây:  
(a) Tài liệu và vật tư hướng dẫn bổ sung, không bao gồm sách giáo khoa;  
(b) Bất kỳ khoản phí nào khác được hội đồng trường địa phương chỉ định 

là phí liên quan đến mục tiêu giáo dục chương trình giảng dạy hợp lệ, 
bao gồm cả giao thông vận tải; và   

(c) Các hoạt động ngoại khóa và bất kỳ hoạt động giáo dục oth er nàocủa 
khu học chánh không được hội đồng trường địa phương chỉ định là 
mục tiêu giáo dục chương trình giảng dạy hợp lệ, chẳng hạn như các 
chuyến đi ban nhạc và các sự kiện thể thao.  

(2) Tất cả các khoản phí được ủy quyền được tính theo phần này, ngoại trừ các 
khoản phí được ủy quyền theo tiểu mục (1) (c) của phần này, sẽ chỉ được 
tính theo điều kiện hội đồng trường của mỗi khu học chánh sẽ áp dụng chính 



sách miễn trừ khó khăn tài chính sẽ được giữ niềm tin nghiêm ngặt nhất với 
tất cả các hồ sơ và tiết lộ cá nhân bị hạn chế xem xét bởi công chúng.  Hội 
đồng quản trị sẽ đảm bảo rằng một học sinh đủ điều kiện để được miễn bất 
kỳ khoản phí nào như vậy do không có khả năng thanh toán các khoản phí 
nói trên, sẽ không bị phân biệt đối xử hoặc cũng sẽ không có bất kỳ sự xác 
định công khai nào của bất kỳ học sinh nào như vậy bằng cách sử dụng thẻ 
hoặc vé đặc biệt, thông báo, đăng hoặc xuất bản tên, tách vật lý, lựa chọn tài 
liệu hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác. Trong mọi trường hợp, bất kỳ 
thủ tục nào của khu học chánh sẽ khiến bất kỳ học sinh nào nhận đượcsự 
miễn trừ khó khăn đối với bất kỳ loại kỳ thị hoặc chếgiễu nào khác của các 
học sinh hoặc nhân viên học khu khác. 

  
Tính bảo mật của chính sách miễn trừ khó khăn tài chính được hội đồng 
trường đó thông qua sẽ áp dụng cho bất kỳ học sinh nào không có khả năng 
trả bất kỳ khoản phí nàobị khủng khiếp theo tiểu mục (1) (c) của phần này.  

(3) Trong mọi trường hợp, việc không có khả năng thanh toán việc đánh giá các 
khoản phí được ủy quyền theo quy định của phần này dẫn đến việc học sinh 
bị từ chối hoặc tước bất kỳ giải thưởng hoặc tiêu chuẩn học tập nào, bất kỳ 
đề cử lớp họcnào, điểm số, bằng tốt nghiệp, bảng điểm hoặc quyền tham gia 
vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tăng cường giáo dục.  
(a) Một khoản phí nghệ thuật là $ 15.00 sẽ được tính để thanh toán một 

phần chi phí của chương trình này.       
(b) Một khoản phí $ 10.00 được tính cho các khóa học Phòng thí nghiệm 

Khoa học một tín chỉ.  
   c..     Một khoản phí $ 10.00 được tính cho các khóa học Máy tính nâng cao.  

d. Một khoản phí $ 5.00 sẽ được tính cho các khóa học máy tính đơn vị 
1/2 đơn vị.  

e. Một khoản phí $ 5.00 sẽ được tính cho tất cả các khóa học Toán.  
f. Đề can đỗ xe là $ 10.00  

  
THƯ VIỆN  
Thư viện trường chứa nhiều tập sách được giáo viên và thủ thư lựa chọn cẩn thận cho 
công tác đọc và tham khảo chung. Thư viện cũng nhận được các tờ báo hàng ngày, 
tạp chí hiện tại và các tạp chí định kỳ khác hữu ích cho sinh viên trong việc chuẩn bị 
thành công cho các bài học hàng ngày và theo kịp tin tức và thông tin hiện tại. Học sinh 
được khuyến khích trao đổi với thủ thư về sách và tài liệu có sẵn và vật tư cần thiết để 
bổ sung sách giáo khoa để sử dụng trongcác bài tập hàngngày.  Một số quy tắc và quy 
định được đặt ra bởi thủ thư liên quan đến việc kiểm tra sách, chăm sóc sách, phạt 
sách, ứng xử, v.v. 
  
CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG TRẺ EM  
Chương trình: Tất cả các trường học trong Khu học chánh Quận Harrison (HCSD) 
thamgia Chương trình Bữa sáng Trường họcUSDA và Chương trình Bữa trưa Trường 
Học Quốc gia.  Các trường đủ điều kiện cũng tham gia vào các chương trình tùy chọn 
như Chương trình Bữa ăn nhẹ sau giờ học, Chương trình Rau quả tươi và Chương 
trình cho ăn mùa hè.  Liên hệ với văn phòng trường học của bạn để tham gia chương 
trình tùy chọn. 
  
Trợ cấp bữa ăn miễn phí và giảm: Học sinh có thể nhận được bữa ăn miễn phí hoặc 
giảm giá nếu hộ gia đình đáp ứng các hướng dẫn thu nhập hiện tại.  Để tận dụng 
những lợi ích này, một ứng dụng bữa ăn mới  MUST được hoàn thành hàng năm trong 
quátrình đăng ký hoặc trong suốt năm học nếu thu nhập hộ gia đình hoặc quy mô thay 
đổi.  Một đứa trẻ không tự động đủ điều kiện cho các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá 
nếu chúng đủ điều kiện vào năm học trước. Một đứa trẻ không được chấp thuận cho 
đến khi đơn xin ăn đã được Cục Dinh dưỡng Trẻ em xử lý.  Sau khi được xử lý, một lá 



thư đủ điều kiện sẽ được gửi đến hộ gia đình liệt kê trạng thái phê duyệt. Vui lòng đưa 
địa chỉ hiện tại của bạn vào đơn xin ăn để nhận được một letter xác định tình trạng đủ 
điều kiện của học sinh của bạn.   
  
Tài khoản quán cà phê: Sinh viên và nhân viên sẽ nhận được một số tài khoản quán 
cà phê duy nhất sau khi đăng ký hoặc thuê.  Thanh toán bữa ăn nâng cao có thể được 
thực hiện trực tiếp tại nhà ăn của trường hoặc trực tuyến bằng cách sử dụngtrang web 
của quận school, chọn Khoa Dinh dưỡng Trẻ em.  Thanh toán trước trực tuyến cung 
cấp cho khách hàng các tùy chọn bổ sung như khả năng thêm tiền cho nhiều khách 
hàng hoặc giám sát các giao dịch quán cà phê.  Tiền có thể được sử dụng tại bất kỳ 
quán cà phê hoặc kiosk nào trên toàn khu học chánh sau khi khách hàng đã được xử 
lý để chuyển đến một địa điểmmới.    
  
Hoàn tiền: Chỉ có thể hoàn tiền cho người giám hộ hợp pháp trên tài khoản. Yêu cầu 
từ $ 20.00 trở xuống có thể được thực hiện trực tiếp trong quán cà phê của trường 
hoặc bằng văn bản.  Yêu cầu từ $ 20,01 trở lên phải được yêu cầu bằng văn bản từ 
Cục Dinh dưỡng Trẻ em HCSD đặt tại  11072 Hwy. 49 Gulfport, MS 39503. Việc hoàn 
tiền vào tài khoản khách hàng của học sinh bị thu hồi hoặc nhân viên bị tách ra phải 
được yêu cầutrước ngày học cuối cùng của mỗi nămhọc. Số tiền còn lại trên tài khoản 
từ học sinh bị thu hồi hoặc nhân viên bị tách ra trong ngày học cuối cùng sẽ được coi 
là bị tịch thu và áp dụng như một khoản quyên góp cho số dư nhà ăn âm của học khu 
chonăm học respective. 
  
Học sinh không có tiền ăn: Phí bữa ăn không được phép trong HCSD.  Để biết thêm 
thông tin, hãy xem Chính sách hội đồng trường HCSD EEAA – Chính sách bữa ăn 
thay thế.  
  
Dinh dưỡng: Các chương trình dinh dưỡng trẻ em được liên bang giám sát với các 
yêu cầu mô hình bữa ăn cụ thể cho tất cả các bữa ăn được phục vụ. Học sinh có nhu 
cầu chế độ ăn uống đặc biệt sẽ được cung cấp một khi lệnh ăn kiêng của bác sĩ được 
cung cấp cho Y tá trường để nhập vàocơ sở dữ liệu thông tin sinh viên của district. 
  

Giá bữa ăn: Bữa ăn miễn phí cho sinh viên đã được kéo dài đến ngày 30 tháng 9 
năm 2021. 

Bữa sáng cho sinh viên K-12: $ 2,00   K-12 Bữa trưa sinh viên: $ 
3,00 K-12 Bữa sáng giảm: $ 0,30    K-12 Giảm Bữa trưa: $ 0,40 Breakfa 
người lớnst: $ 2,35 Bữa trưa người    lớn: $ 3,65  

**Giá bữa ăn có thể thay đổi do chi phí thị trường**  
Chính sách chăm sóc sức khỏe: Hội đồng quản trị HCSD đã ban hành Chính sách 
chăm sóc sức khỏe để đáp ứng nhu cầu sức khỏe của sinh viên và tuân thủ các hướng 
dẫn do Bộ Giáo dục Mississippi và Cơ quan lập pháp tiểu bang xác định. Các hạn chế 
được đặt ra đối với các mặt hàng thực phẩm và đồ uống có thể mang vào khuôn viên 
trường. Phụ huynh muốn đưa ra đề xuất được khuyến khích tham gia Hội đồng Chăm 
sóc Sức khỏe Trường học.  Để biết thêm thông tin về Chính sách Hội đồng trường này, 
vui lòng truy cập trang web HCSD hoặc yêu cầu một bản sao từ văn phòng trường học 
của bạn. 

Tổ chức này là một nhà cung cấp cơ hội bình đẳng. 

KỶ LUẬT HÀNH VI GÂY RỐI HÀNH VI CỦA HỌC SINH  
Để phù hợp với Bộ luật Mississippi 37-11-18.1 khu học chánh này sẽ tuân thủ các yêu 
cầu quản lý hạnh kiểm của học sinh. 1) Vì mục đích của secti nàytrên:    

a) Thuật ngữ "hành vi gây rối" đề cập đến những hành động như vậy của 
một học sinh là  



ngang ngược, gây rối hoặc lạm dụng đến mức nó cản trở nghiêm trọng khả năng giao 
tiếp của giáo viên hoặc quản trị viên trường học trong lớp học, khảnăng học tập của 
học sinh hoặc với hoạt động của trường học hoặc hoạt động liên quan đến trường học, 
và không được bảo vệ bởi các luật khác liên quan đến bạo lực hoặc sở hữu vũ khí 
hoặc các chất được kiểm soát trên tài sản của trường, xe trường học hoặc tại cáchoạt 
động do trường học quảnlý.  Những hành vi như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn 
ở: ngôn ngữ hoặc hành động thô tục, tục tĩu, đe dọa, thách thức hoặc lạm dụng đối với 
giáo viên hoặc nhân viên trường học khác, thách thức, chế giễu hoặc tấn công bằng lời 
nói của giáo viên, vàcác hành vi cố ý, cân nhắce và công khai bất tuân hướng dẫn của 
giáo viên; 

b) Thuật ngữ "thường xuyên gây rối" đề cập đến những hành động như vậy 
của một học sinh mà  

gây ra sự gián đoạn trong lớp học, trên tài sản của trường hoặc phương tiện hoặc tại 
một hoạt động liên quan đến trường học trong hơn hai (2) dịp trong một năm học, và 
hành vi gây rối được bắt đầu, cố ý và công khai, từ phía học sinh và đòi hỏi sự chú ý 
của nhân viên nhà trường để đối phó với sự gián đoạn.  Tuy nhiên, không có học sinh 
nào bị bỏqua để cóthói quen gây rối trước khi một kế hoạch sửa đổi hành vi được xây 
dựng cho học sinh theo quy tắc ứng xử của học sinh và kế hoạch kỷ luật nếu khu học 
chánh. 
  
2) Mọi kế hoạch sửa đổi hành vi được viết theo ection nàyphải được phát triển bằng 
cách sử dụng các thực tiễn dựa trên bằng chứng và hỗ trợ can thiệp hành vi tích cực. 
Kế hoạch phải được thực hiện không muộn hơn hai tuần sau khi xảy ra hành vi gây rối.   
  
3) Bất kỳ học sinh nào mười ba (13) tuổitrở lên mà kế hoạch sửa đổi hành vi được 
phát triển bởi hiệu trưởng nhà trường, báo cáo giáo viên và phụ huynh của học sinh và 
học sinh nào không tuân thủ kế hoạch sẽ được coi là thường xuyên gây rối và bị trục 
xuất vềhành vi gây rối thứ ba trong năm học.  Sau hành vi  gây rối thứ hai trong năm 
học của học sinh, việc đánh giá tâm lý sẽ được thực hiện đối với trẻ. 
  
4) Tất cả phụ huynh sẽ nhận được, ít nhất hàng năm, thông tin bằng văn bản về các 
chính sách và thủ tục kiềm chế và ẩn dật do khu học chánh này ban hành.  Các công 
an bằng văn bản sẽ được đưa vào quy tắc ứng xử, hướng dẫn chính sách của hội 
đồng trường và bất kỳ ấn phẩm trường học thích hợp nào khác.  Để biếtthông tin, hãy 
xem chính sách hội đồng quản trị trực tuyến của chúng tôi, JCBA.   
  
QUY TẮC ỨNG XỬ-HỌC SINH  
Phù hợp với Luật An toàn Trường học Mississippi năm 2001 (Mục 37-11-55,Bộ luật MS 
năm 1972, sửa đổi), Hội đồng trường này sẽ thông qua và cung cấp cho tất cả giáo 
viên, nhân viên nhà trường, học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ vào đầu mỗi 
năm học, một quy tắc ứng xử của học sinh được phát triển với sự tham vấn của giáo 
viên,nhân viênchool, học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ.  Bộ quy tắc phải dựa 
trên các quy tắc điều chỉnh hạnh kiểm và kỷ luật học sinh được hội đồng trường thông 
qua và sẽ được cung cấp ở cấp trường trong sổ tay học sinh hoặc ấn phẩm tương tự.  
Mã sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

(a) Căn cứ cụ thể để xử lý kỷ luật theo kế hoạch kỷ luật của khu học chánh, các 
thủ tục phải tuân theo đối với các hành vi cần kỷ luật, bao gồm đình chỉ và 
đuổi học, tuân thủ cácyêu cầu của proces do 

(b) Một lời giải thích về trách nhiệm và quyền của học sinh liên quan đến việc 
tham dự, tôn trọng con người và tài sản, kiến thức và quan sát các quy tắc 
ứng xử, tự do ngôn luận và ấn phẩm của học sinh, hội họp, quyền riêng tư 
vàtham gia trong các chương trình và hoạt động của trường 

(c) Các chính sách và thủ tục công nhận giáo viên là cơ quan có thẩm quyền 
trong các vấn đề trong lớp học và hỗ trợ giáo viên đó trong bất kỳ quyết định 
nào tuân thủ quy tắc kỷ luật bằng văn bản; sự công nhận đó sẽ bao gồm 
quyền của giáo viên để loại bỏf rom lớp học bất kỳ học sinh nào, theo đánh 



giá chuyên môn của giáo viên, đang phá vỡ môi trường học tập và gửi học 
sinh đến văn phòng hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng.  Hiệu trưởng hoặc 
trợ lý hiệu trưởng sẽ xác địnhvị trí proper cho học sinh, những người có thể 
không được trả lại lớp học cho đến khi một hội nghị nào đó đã được tổ chức 
với phụ huynh, người giám hộ hoặc người giám hộ trong đó hành vi gây rối 
được thảo luận và đạt được thỏa thuận rằngsẽ không có thêm sự 
thamnhũng nào đó.  Nếu hiệu trưởng không chấp thuận quyết định của giáo 
viên đưa học sinh ra khỏi lớp, học sinh không được đưa ra khỏi lớp học, và 
hiệu trưởng, theo yêu cầu của giáo viên, phải cung cấpsự kiên trì cho sự 
phản đối của mình.   

(d) Các chính sách và thủ tục để đối phó với một học sinh gây ra sự gián đoạn 
trong lớp học, trên tài sản hoặc phương tiện của trường, hoặc tại một hoạt 
động liên quan đến trường học  

(e) Thủ tục phát triển sửa đổi hành vi pla ns củahiệu trưởng nhà trường, giáo 
viên báo cáo và phụ huynh học sinh cho một học sinh gây ra sự gián đoạn 
trong lớp học, trên tài sản của trường hoặc phương tiện, hoặc tại các hoạt 
động đi học lần thứ hai trong năm học   

(f) Các chính sách và thủ tục liên quan đến cáchoạt động liên quan đến băng 
đảng trong trường học, về tài sản hoặc phương tiện của trường; hoặc tại các 
hoạt động liên quan đến trường học.  Ref: §37-11-55, Mã MS năm 1972, sửa 
đổi  

  
KẾ HOẠCH KỶ LUẬT TRƯỜNG HỌC  
Phù hợp với Luật An toàn Trường học Mississippi năm 2001 Bộ luật MS §37-11-53 
(1972), sửa đổi, các yêu cầu sau đây sẽ được đáp ứng bởi khu học chánh này:  
  
1) Một bản sao kế hoạch kỷ luật của khu học chánh sẽ được phân phát cho mỗi học 
sinh theo học tại học khu, và phụ huynh, người giám hộ hoặc người giám hộ của mỗi 
học sinh sẽ ký một tuyên bố xác minh rằng họ đã được thông báo về các chính sách kỷ 
luật của học khu.  Hội đồng trường sẽ có kỷ luật chính thức và quy tắc ứng xử của học 
sinh được kiểm toán hợp pháp hàng năm để đảm bảo rằng các chính sách và thủ tục 
của trường hiện đang tuân thủ các quy chế, trường hợp pháp luật hiện hành và các 
quy định hiến pháp của tiểu bang và liên bang.  Là một phần của cuộc kiểm toán pháp 
lý đầu tiên diễn ra sau ngày 1 tháng 7 năm 2001, các quy định của §37-11-55 và 37-
11-18.1, 2001 REgular Session, sẽ được đưa đầy đủ vào kế hoạch kỷ luật của khu học 
chánh và quy tắc ứng xử của học sinh. 
  
2) Phương án kỷ luật của các trường học của huyện này sẽ bao gồm, nhưng không 
giới hạn như sau:  
  
(a) cha mẹ, người giám hộ hoặc người trông coilà trẻ em trong độ tuổi đi học bắt 
buộc đang theo học tại khu học chánh công lập phải chịu trách nhiệm tài chính về hành 
vi gây rối của con chưa thành niên đối với tài sản hoặc con người của trường;   
(b) phụ huynh, người giám hộ hoặc người giám hộ của một đứa trẻ trong độ tuổi đi 
học bắt buộcdẫn đầu trong khu học chánh công lập có thể được yêu cầu xuất hiện tại 
trường bởi nhân viên đi học hoặc một quan chức trường học thích hợp cho một hội 
nghị liên quan đến hành vi của đứa trẻ được quy định trong đoạn (a) của tiểu mục này, 
hoặc cho bất kỳ kỷ luật nào khác liênquan đến hành vi củatrẻ;   
(c) bất kỳ phụ huynh, người giám hộ hoặc người giám hộ của một đứa trẻ trong độ 
tuổi đi học bắt buộc đăng ký vào khu học chánh từ chối hoặc cố tình không tham dự 
hội nghị kỷ luật đó quy định tại khoản (b) của phần này có thể được triệu tập bởi giám 
thị trường học hoặc nhân viên đi học và được yêu cầu tham dự hội nghị kỷ luật đó;  
(d) Cha mẹ, người giám hộ hoặc người giám hộ của một đứa trẻ trong độ tuổi đi học 
bắt buộc đăng ký vào khu học chánh công lậpsẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản tiền 



phạt hình sự nào đối với học sinh đó vì hoạt động bất hợp pháp xảy ra trên sân trường 
hoặc xe buýt hoặc tại bất kỳ hoạt động nào ở trường.  
  
3) Bất kỳ phụ huynh, người giám hộ hoặc người giám hộ của một đứa trẻ trong độ 
tuổi đi học bắt buộc (a) không tham dự một hội nghị kỷ luật mà cha mẹ, người giám hộ 
hoặc người giám hộ đó đã được triệu tập theo quy định của phần này, hoặc (b) từ chối 
hoặc cố ý không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác áp dụng cho anh ta hoặc cô ta 
theo quy định củabộ phận củamình, sẽ phạm tội nhẹ và, khi bị kết án, sẽ bị phạt tiền 
không vượt quá $ 250.00. 
  
4) Khu học chánh có quyền thu hồi thiệt hại với số tiền không vượt quá $ 20,000.00, 
cộng với chi phí tòa án cần thiết, từ sự parents của bất kỳ trẻ vị thành niên dưới mười 
tám (18) tuổi và trên sáu (6) tuổi, những người độc hại và cố ý làm hỏng hoặc phá hủy 
tài sản thuộc khu học chánh.  Tuy nhiên, phần này sẽ không áp dụng cho phụ huynh có 
quyền kiểm soát của cha mẹ đối với con học sinh đã bị loại bỏ theo lệnh của tòa án 
hoặc nghị định.  Hành động được ủy quyền trong phần này sẽ được ngoài tất cả các 
hành động khác mà khu học chánh có quyền duy trì và không có gì trong phần này sẽ 
ngăn cản sự phục hồi trong một amount lớn hơntừ trẻ vị thành niên hoặc từ một người, 
bao gồm cả cha mẹ, cho những thiệt hại mà người vị thành niên hoặc người khác sẽ 
phải chịu trách nhiệm. 
  
5) Kế hoạch kỷ luật của Học khu có thể quy định rằng thay vào đó là đình chỉ, học 
sinh có thể ở lại trường bằng cách có phụ huynh, người giám hộ hoặc người giám hộ, 
với sự đồng ý của giáo viên hoặc giáo viên của học sinh, tham dự lớp học với học sinh 
trong một khoảng thời gian được giáo viên báo cáo và hiệu trưởng nhà trường thỏa 
thuận cụ thể.  Nếu phụ huynh, người giám hộ hoặc custodian không đồng ý đến lớp 
với học sinh hoặc không đến lớp với học sinh, học sinh sẽ bị đình chỉ theo quy tắc ứng 
xử và chính sách kỷ luật của học sinh. Mississippi School Safety Act sẽ có hiệu lực và 
có hiệu lực từ và sau ngày 1 tháng 7 năm 2001.   Ref: Mã MS §37-3-81;§37-3-83;§37-
11-54; §37-11-55; §37-1153, (1972), sửa đổi.      
       
Trong quá trình giáo dục, phải duy trì kỷ luật tốt. Nhà trường không nhận ra vấn đề 
không đáp ứng được trách nhiệm của giai đoạn quan trọng này của quá trình giáo dục. 
Có rất ít hoặc không có học tập khi học sinh được phép lãng phí thời gian của chính họ 
và của các học sinh khác. Kỷ luật phải có những phẩm chất của sự hiểu biết,nhất 
quán, công bằng và vững chắc. Cần xem xét nguyên nhân, bản chất, điều kiện và tần 
suất của hành vi sai trái. Những trường hợp nhỏ về hành vi sai trái vốn có trong mỗi 
lớp học là trách nhiệm của giáo viên. Nguyên nhân vàsự tái định vị của họnên được 
điều tra đầy đủ thông qua các cuộc họp của giảng viên và hội thảo, nơi các ý tưởng có 
thể được trao đổi tự do để đạt được các giải pháp tốt nhất để sửa chữa và phòng 
ngừa. 

     
Khi hành vi không thể chấp nhận được trở thành mãn tính và không thể được sửa 
chữa bằng cách sử dụngcác hình phạt hoặc tài nguyên có sẵn cho các trường, các lựa 
chọn kỷ luật được hội đồng trường phê duyệt có thể được sử dụng làm nỗ lực cuối 
cùng để ảnh hưởng đến hành vi của học sinh.  
  
ĐE DỌA/ ĐE DỌA/QUẤY RỐI  
Đe dọa, đe dọa hoặc ép buộc học sinh, bị cấm. Sẽ là bất hợp pháp đối với bất kỳ 
người nào để đe dọa, đe dọa hoặc ép buộc, hoặc cố gắng đe dọa, đe dọa hoặc ép 
buộc, cho dù bằng cách đe dọa vũ lực bất hợp pháp hoặc bằng cách phân phối tài liệu 
đe dọa, đe dọa hoặc cưỡng chế, bất kỳ người nào đăng kývào bất kỳ trường nào với 
mục đích can thiệp vào quyền của người đó tham dự các lớp học hoặc khiến anh ta 
không tham dự các lớp họcđó.   Sau khi bị kết án vi phạm bất kỳ điều khoản nào của 
phần này, cá nhân đó sẽ phạm tội nhẹvà cũng sẽ bịphạt tiền không vượt quá 500 đô la, 
phạt tù trong thời gian không quá sáu (6) tháng, hoặc cả hai. Bất kỳ người nào dưới 



mười bảy tuổi (17) tuổi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của phần này sẽ bị coi là phạm 
pháp làmmỏng thẩm quyền của tòa án thanh niên. Ref: Mã MS 
§37-11—20 (1972)  
  
BẮT NẠT  
Hành vi bắt nạt hoặc quấy rối là bất kỳ mô hình cử chỉ hoặc giao tiếp bằng văn bản, 
điện tử hoặc bằng lời nói hoặc bất kỳ hành động thể chất nào của bất kỳ giao tiếp đe 
dọa nào hoặc bất kỳ hành động nào được coi là được thúc đẩy một cách hợp lý bởi bất 
kỳ đặc điểm phân biệt thực tế hoặc nhận thức nào diễn ra trên tài sản của trường, tại 
bất kỳ chức năng nào do trường tài trợ hoặc trên xe buýt trường học:  

• Đặt học sinh hoặc nhân viên nhà trường vào nỗi sợ hãi thực tế và hợp lý về 
thiệt hại cho người đó hoặc thiệt hại cho tài sản của mình;  

• Tạo ra hoặc chắc chắn sẽ tạo ra một môi trường thù địch bằng cách can thiệp 
đáng kể hoặc làm suy yếu hiệu suất giáo dục, cơ hội hoặc lợi ích của học sinh.  

      
Không có học sinh hoặc nhân viên nhà trường nào bị nhân viên nhà trường hoặc học 
sinh bắt nạt hoặc quấy rối.  Không ai có thể thực hiện hành vi trả thù hoặc trả thù nạn 
nhân, nhân chứng hoặc người có thông tin đáng tin cậy về hành vi bắt nạt.  Một học 
sinh đã chứng kiến hoặc có thông tin đáng tin cậy rằng một học sinh hoặc nhân viên 
trường học đã phải chịu bất kỳ hành vi bắt nạt nào nên báo cáo vụ việc cho quan chức 
nhà trường thích hợp.  Bắt nạt nên được báo cáo càng sớm càng tốt.    
    
Hậu quả đối với một học sinh thực hiện hành vi quấy rối hoặc bắt nạt cá voitôi là duy 
nhất cho sự cố cá nhân. Hậu quả sẽ khác nhau về phương pháp và mức độ nghiêm 
trọng tùy theo bản chất của hành vi, độ tuổi phát triển của học sinh và lịch sử hành vi 
và hiệu suất của học sinh. Chúng phải phù hợp  với quy tắc ứng xử của học sinh được 
hội đồng giáo dục phê duyệt. Ref: Mã MS §37-11-67 (1972). 

  
HIỆP HỘI HOẠT ĐỘNG BĂNG ĐẢNG/NHÓM  
Các băng đảng hoặc nhóm khởi xướng, ủng hộ hoặc thúc đẩy các hoạt động đe dọa 
sự an toàn hoặc hạnh phúc của con người hoặc ty thích hợptrên sân trường hoặc phá 
vỡ môi trường học đường có hại cho quá trình giáo dục.  Học sinh mặc, mang hoặc 
trưng bày đồ dùng của băng đảng / nhóm hoặc thể hiện hành vi hoặc cử chỉ tượng 
trưng cho thành viên băng đảng và / hoặc tham gia vào các hoạt độngđedọa hoặc ảnh 
hưởng đến sự tham dự của người khác sẽ không được dung thứ và sẽ bị hành động 
thích hợp. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng tín hiệu tay, 
graffiti trên quần áo, người và sổ ghi chép, chải chuốt (bao gồmcả tóc và lông mày), 
nhờ sự sắp xếp màu sắc, nhãn hiệu hoặc biểu tượng của nó, ngụ ý liên kết với một 
nhóm như vậy.  
  
HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP  
Theo đạo luật MS, §37-11-29 (2001), chính sách sau đây được ban hành tại Quận 
Harrison School. 

     
Bất kỳ hiệu trưởng nào có kiến thức về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào xảy ra trên 
tài sản giáo dục trên hoặc trong một hoạt động liên quan đến trường học hoặc có thể 
đã xảy ra phải báo cáo hoạt động đó cho giám đốc khu học chánh hoặc người được 
thiết kế của mình, người sẽ thông báo cho các quan chức thực thi pháp luật thích hợp 
theo yêu cầu củaphần này.  Trong trường hợp giám đốc hoặc người được thiết kế của 
mình không có sẵn, bất kỳ hiệu trưởng nào cũng có thể thực hiện một báo cáo cần 
thiết theo tiểu mục này.  
Giám thị sẽ thông báo cho thanh thiếu niêncou rts và các cơ quan thực thi pháp luật địa 
phương về việc trục xuất và tội phạm đối với tài sản của trường hoặc trong các sự kiện 
liên quan đến trường học. Hơn nữa, cán bộ và nhân viên nhà trường được pháp luật 
yêu cầu báo cáo hoạt động tội phạm của học sinh cho cơ quan thực thi pháp luật. 



Cáctudents S có thể phải chịu các chính sách kỷ luật trường học cũng như bị bắt bởi 
các quan chức thực thi pháp luật.  
1. Bất kỳ giáo viên hoặc nhân viên trường học nào khác có kiến thức về bất kỳ hoạt 

động bất hợp pháp hoặc hành vi bạo lực nào xảy ra hoặc có thể đã xảy ra trên 
một đạo cụ giáo dụctrong một hoạt động liên quan đến trường học được pháp luật 
yêu cầu báo cáo hoạt động hoặc hành vi đó cho hiệu trưởng hoặc nhà trường sẽ 
thông báo cho nhân viên thực thi pháp luật thích hợp.                

2. Giám thị sẽ thông báo, bằng văn bản, phụ huynh, bảo vệian, hoặc người giám hộ, 
tòa án thanh thiếu niên và cơ quan thực thi pháp luật địa phương về bất kỳ việc 
trục xuất học sinh nào vì hoạt động bất hợp pháp theo quy định trong Bộ luật MS 
§37-11-29. §37-11-29, trong đó xác định hoạt động bất hợp pháp là bất kỳ tội 
phạm nào khác ngoài vi phạm giao thông thông thường liên quan đếnmộtnalty pe 
dưới $ 50,00 và chi phí. 

3. Giám thị phải thông báo cho tòa án thanh niên và các cơ quan thực thi pháp luật 
địa phương, bằng bản khai, về sự xuất hiện của bất kỳ hoạt động bất hợp pháp 
nào theo quy định tại Mục 37-11-29.  

4. Khi hiệu trưởng có niềm tin hợp lý rằng một hành vi đã xảy ra trên tài sản giáo dục 
hoặc trong một hoạt động liên quan đến trường học liên quan đến tấn công dẫn 
đến thương tích nghiêm trọng về thể chất, tấn công tình dục, tấn công tình dục, tội 
phạm tình dục, hãm hiếp, bắt cóc, tự do không đứng đắn,hành vi tấn công liên 
quan đến việc sử dụng vũ khí, sở hữu súng vi phạm pháp luật hoặc sở hữu chất 
bị kiểm soát vi phạm pháp luật, hiệu trưởng phải báo cáo ngay hành vi cho cơ 
quan thực thi pháp luật địa phương thích hợp. Tài sản của trường học phải bao 
gồm bất kỳ tòa nhà trường công lập, xe buýt, khuôn viên trường công lập, khuôn 
viên, khu vực giải trí hoặc sân thể thao phụ trách hoặc hiệu trưởng. 

5. Bất kỳ giám thị, hiệu trưởng, giáo viên hoặc nhân viên trường học nào khác tham 
gia vào việc báo cáo do chính sách này hoặc tham gia vào bất kỳ thủ tục tố tụng 
tư pháp nào do chính sách này sẽ được coi là hành động thiện chí và kết quả là 
sẽ được miễn trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm dân sự nào có thể phát sinh hoặc áp 
đặt.   

  
"HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP" CÓ NGHĨA LÀ: 

a. Tấn công nghiêm trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:   
• Tấn công dẫn đến thương tích nghiêm trọng về thể chất hoặc  
• Tấn công liên quan đến việc sử dụng vũ khí  

b. Tấn công nhân viên trường học, đơn giản hoặc trầm trọng hơn  
c. Tự do không đứng đắn với trẻ vị thành niên  
d. Possession của một khẩu súng hoặc vũ khí khác  
e. Sở hữu, sử dụng hoặc bán bất kỳ chất được kiểm soát nào  
f. Hiếp dâm  
g. Pin tình dục  
h. Các hành vi phạm tội tình dục khác  
i. Giết người hoặc giết người khác  
j. Sự bắt cóc  
k. Các hành vi bạo lực khác, chẳng hạn như đánh nhau 

  
VŨ KHÍ 
Hội đồng Giáo dục Quận Harrison nhận ra rằng việc sở hữu súng lục, súng hoặc vũ khí 
khác trong khuôn viên trường học hoặc tại các chức năng của trường bởi những người 
khác ngoài các quan chức thực thi pháp luật được ủy quyền hợp lệ tạo ra một ri sk vô 
lý và không chính đánggây thương tích hoặc tử vong cho nhân viên quận, học sinh, du 
khách và khách.  Do những nguy hiểm như vậy, hội đồng quản trị cấm sở hữu súng 
lục, súng, thiết bị nổ (bao gồm cả pháo hoa) hoặc vũ khí dưới bất kỳ hình thức nào 
khác ngoàicác quan chức thực thi pháp luật được ủy quyền trong khuôn viên trường 



học hoặc tại các chức năng củatrường, bất kể bất kỳ người nào đó có giấy phép hợp lệ 
để mang theo súng lục, súng hoặc vũ khí đó hay không. 
  
CHẤT NỔ/BÁO CÁO SAI SỰ THẬT   
Sẽ là bất hợp pháp đối với bất kỳ con trai nào để báo cáo chongười khác bằng bất kỳ 
phương tiện nào, bao gồm điện thoại, thư, e-mail, điện thoại di động, fax hoặc bất kỳ 
phương tiện liên lạc nào, rằng một quả bom hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc chất 
nổ hoặc hóa học, sinh học hoặc các loại khác đã được, hoặc được đặt hoặc bí mật ở 
bất kỳ nơi công cộng hoặc riêng tư nào, biết rằng báo cáo đó là sai. Bất kỳ người nào 
bị kết án vi phạm phần này sẽ bị phạt tiền không quá 10.000 đô la hoặc sẽ bị Giam giữ 
bởi Cục Cải huấn không quámười năm, hoặc cả hai. Mã MS §97-37-21 (1972).  
  
HÀNH VI KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TRƯỜNG HỌC  
Khu học chánh có thẩm quyền đình chỉ, trục xuất hoặc thay đổi vị trí của học sinh vì 
hành vi sai trái xảy ra ngoài phạm vi tài sản của trường hoặc tại các hoạt động khác 
ngoài cácsự kiện dochool tài trợ. 
        
Hội đồng trường địa phương có thẩm quyền trục xuất học sinh hoặc thay đổi vị trí đến 
một trường thay thế hoặc một chương trình ràng buộc tại nhà vì hành vi sai trái trong 
trường học, trên đường đến trường, hoặc tại bất kỳ trường nào liên quan đếnhoạt 
động hoặc sự kiện d, hoặc vì hành vi sai trái đối với tài sản khác ngoài tài sản của 
trường hoặc tại một sự kiện liên quan đến trường học khi hành vi đó, trong sự xác định 
của giám thị hoặc hiệu trưởng, làm cho sự hiện diện của học sinh trong lớp học trở 
thành sự gián đoạn đối với môi trường giáo dục của trường hoặc gây thiệt hại cho lợi 
ích và phúc lợi tốt nhất của học sinh và giáo viên của lớp đó nói chung. 
  
HỆ THỐNG DEMERIT  
Các hành động và thủ tục kỷ luật phải được tiến hành theo các đạo luật hiện hànhtheo 
bản ghi nhớ, bản tin hoặc thông báo do Giám thị công bố và phân phối và đặc biệt là 
các nguyên tắc kiểm soát sau:  
  
1. Một sự tích lũy của mười hai (12) trở lên demerits sẽ dẫn đến một lá thư, phone, 

hoặc hội nghị cá nhân giữa (các) phụ huynh và hiệu trưởng.  
2. Việc tích lũy từ mười sáu (16) trở lên sẽ dẫn đến việc học sinh được chỉ định một 

(1) ngày đình chỉ.  
3. Một sự tích lũy của 24 demerits sẽ dẫn đến việc học sinh được chỉ địnhd hai (2) 

ngày đình chỉ.  
4. Việc tích lũy 36 điểm trừ có thể dẫn đến việc học sinh được chỉ định ba ngày đình 

chỉ ngoàitrường và / hoặc một phiên điều trần hành chính trước một ủy ban kỷ 
luật.  Ủy ban sẽ bao gồm ba giáo viên, một cố vấn hướng dẫn, và hiệu trưởng 
hoặc một trợ lý hiệu trưởng.  Một giám đốc hành chính văn phòng quận hoặc đại 
diện của mìnhcó thể được thay thế cho một giáoviên.  Ủy ban sẽ đưa ra khuyến 
nghị quản chế hoặc điều trần kỷ luật quận.  

  
Hiệu trưởng có thể, theo quyết định của mình, chỉ với lý do chính đáng, đình chỉ hoặc 
đề nghị trục xuất một học sinh có hoặc không có sự tích lũy của các demerits.   
  
Demerits sẽ được chỉ định như sau:  

VI PHẠM      
            

DEMERITS  

 1.  Hành vi không trở thành của học sinh    
 •  Phá vỡ dòng ăn trưa  4  
 •  Gian lận/đạo văn     8  

 



•  Bất kỳ học sinh nào bị phát hiện nhận hoặc cung cấp viện 
trợ cho một kỳ thi sẽ phải tuân theo chính sách sau: 1) 
phụ huynh được thông báo 2) số không sẽ được đăng cho 
công việc đó và 3) tám demerits sẽ được ban hành.  

 

 • Vi phạm quy định về trang phục  2-6  
 •  Cờ bạc  6-12  
 •  Cử chỉ không đúng cách  2-16  
 •  Tiếp xúc vật lý không đúng cách  6-16  
 • Tiếp xúc thể chất không đúng cách có tính chất tình dục  24-36  
 •  Kích động  4-24  
 •  Tiếp xúc không đứng đắn  6-36  
 •  Hành vi sai trái và/hoặc gián đoạn  2-16  
 •  Vi phạm công nghệ  6-36  
 2. Quấy rối (bằng lời nói/bằng văn bản)  12-36  
 3.  Bắt nạt  36*  
 4.  Không vâng lời giáo viên, nhân viên  4-16  

5.  Hiển thị các tuyên bố/ đề can khiêu dâm trong khuôn viên 
trường hoặc tại các sự kiện của trường  

6-12  

 6.  Thiếu tôn trọng các học sinh khác  1-4  
 7. Thiếu tôn trọng giáo viên và/hoặc nhân viên  4-12  

8.  Thuốc: Bất hợp pháp, kê đơn và/hoặc rượu (sở hữu, 
bán/phân phối, sử dụng và/hoặc dưới ảnh hưởng)  

36*  

9.  Ma túy: Tàng trữ hóa chất trái phép (thuốc quá số lượng 
và/hoặc dụng cụ)  

6-36  

10. Thiết bị điện tử sử dụng trong giờ học, tất cả các thiết bị 
điện tử cá nhân sẽ bị tắt và cất đi, dù sao cũng không 
được hiển thị. Ngoại lệ duy nhất sẽ là khi đáp ứng thỏa 
thuận chính sách BYOD. Sinh viên vi phạm chính sách sẽ 
nhận được một giới thiệual đến văn phòng và nhận 
được12 demerits cho mỗi vi phạm.  Tuy nhiên, nếu một 
thiết bị điện tử làm gián đoạn lớp học, học sinh sẽ nhận 
được 14 demerits.  

6-14  

11. Đánh nhau (nhiều hơn một chọi một)  12-36  
12. Đánh nhau (một chọi một)  12-36  
13. Đánh nhau trên xe buýt trường học (xem phương tiện đưa 
đón học sinh)  

  

14. Chiến đấu với chấn thương thể chất  36*  
15. Hoạt động liên quan đến băng đảng (màn hình, cử chỉ, v.v.)  4-36  
16. Trả phòng/check-in bất hợp pháp  4  
17. Sử dụng trái phép số bữa trưa (chi phí bữa ăn và đồ ăn)  6  
18. Lái xe không đúng cách trong khuôn viên trường  1-8  
19. Đe dọa/đe dọa  6-36  
20. Rời khỏi khuôn viên trường mà không được phép  8-16  

21. Hành vi sai trái trên xe buýt trường học (xem đưa đón học sinh)    
22. Ngoài giới hạn  4  
23. Trong khuôn viên trường, nhưng không phải trong lớp  8  
24. Nội dung khiêu dâm (sở hữu)  6-36  
25. Tục tĩu hướng đến học sinh  2-6  
26. Tục tĩu hướng đến giáo viên, nhân viên  4-18  



27. Sử dụng thô tục  2-6  
28. Quấy rối tình dục  6-36  
29. Bỏ học  12  
30. Vi phạm thử nghiệm của nhà nước (gián đoạn hoặc hành vi 

sai trái dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình thử nghiệm 
nhà nước)  

36*  

31. Đánh/đe dọa giáo viên, nhân viên – cố ý  36*  
32. Đánh/đe dọa giáo viên, nhân viên - vô ý  6-16  
33. Chiến thuật cánh tay mạnh mẽ(tiền và các vật có giá trị 
khác)  

16-24  

34. Chậm trễ đến lớp (1-5 phút)  3  
35. Trộm cắp, đột nhập, chiếm đoạt hàng hóa trộm cắp  6-36  

36. Thuốc lá (sở hữu/sử dụng thuốc lá và các dụng cụ liên 
quan), bao gồm nhưng không giới hạn ở thuốc lá điện tử, 
eliquid, nước ép điện tử, bật lửa, diêm.      

10-36 
demerits   

37. Phá hoại - thiếu tá ($ 15 trở lên)  16-36  
38. Phá hoại- trẻ vị thành niên ($ 14,99 trở xuống)  4-12  
39. Vape-Possession hoặc sử dụng vape và các dụng cụ liên 

quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết bị vaping, 
chất lỏng điện tử, nước ép điện tử, e-pods, v.v.   

36*  

40. Sở hữu/sử dụng vũ khí (không có pháo hoa, dao, chùy/bình 
xịt hơi cay, súng, vũ khí đồ chơi thực tế, đạn dược)  

36*  

* Học sinh sẽ nhận được số lượng demerits được chỉ định và 
giới thiệu cho một phiên điều trần của ủy ban kỷ luật quận. 

  

Hiệu trưởng có thể đưa ra quyết định thay thế của trường.    
  
PHÁ HOẠI  
Khu học chánh sẽ không dung thứ cho việc học sinh viết về hoặc làm mất uy quyền 
của các tòa nhà trường học, đồ nội thất hoặc tài sản trường học khác.  Học sinh phạm 
tội này sẽ bị kỷ luật theo chính sách của nhà trường và việc bồi thường sẽ được yêu 
cầu từ phụ huynh / người giám hộ. 
  
SỞ HỮU NỘI DUNG KHIÊU DÂM  
Học sinh không được sở hữu, xem, gửi hoặc chia sẻ hình ảnh hoặc văn bản có nội 
dung tình dục trong khi học sinh ở trên sân trường, tại các sự kiện do trường tài trợ 
hoặc trên xe buýt trường học. Chính sách này nghiêm ngặt prohibits tài liệu tình dục 
trong điện tử hoặc bất kỳ hình thức khác và bao gồm nhưng không giới hạn trong các 
tài liệu tình dục có trong điện thoại di động, điện thoại máy ảnh, hoặc trợ lý kỹ thuật số 
cá nhân và tài liệu tình dục được truyền qua tin nhắn văn bản, e-mail, hoặc bất kỳthiết 
bị liên lạc ion đượcbầu. 
  
ĐƯA ĐÓN HỌC SINH 
Tài xế xe buýt trường học được yêu cầu tuân thủ nhiều luật và quy định bảo vệ cuộc 
sống của học sinh mà họ vận chuyển. Tài xế chịu trách nhiệm về những người đi xe 
buýt. Luật pháp hướng dẫn các tài xế giữ trật tự và buộc người lái xe phải chịu trách 
nhiệm.  Sông D, với sự chấp thuận của hiệu trưởng, có quyền từ chối vận chuyển 
những người phạm tội sai trái. Lịch trình xe buýt nên được thường xuyên nhất có thể. 
Nếu không có sự cho phép trước, sinh viên không được phép xuống xe buýt  in bất kỳ 
địa điểm nào khácmà than điểm dừng chính thứccủa họ. 
      



Để tránh ngăn người khác chờ đợi, không nên đợi xe buýt trường học để chờ đợi bất 
kỳ học sinh nào. Xe buýt sẽ rời khỏi sân trường mỗi buổi chiều ngay khi tất cả đã đến 
trên tàu hoặc không muộn hơn năm phút sau khi sathải.  
  
Theo quyết định của người lái xe, học sinh sẽ được phép sử dụng máy nghe nhạc di 
động (có tai nghe) trong khi đi xe buýt của trường.  Tuy nhiên, thiết bị phải được tắt và 
cất đi khi sinh viên đến trường.  Xin lưu ý rằng nhà trường và khu học chánh không 
chịu trách nhiệm về các vật có giá trị bị mất hoặc bị đánh cắp.  
  
QUY ĐỊNH VỀ XE BUÝT  
Học sinh sẽ:  
1. Hãy sẵn sàng vào buổi sáng vào thời gian và địa điểm dự kiến cho xe buýt đến.  
2. Luôn luôn nhìn về cả hai hướng và vượt qua trước xe buýt, nếu cần thiết để băng 

qua đường và đường, để gắn xe buýt, hoặc sau khi tháo dỡ xe buýt.  
3. Đợi cho đến khi xe buýt dừng lại hoàn toàn trước khi cố gắng tải hoặc dỡ hàng.  
4. Hãy yên tĩnh khi xe buýt đến gần và băng qua đường sắt hoặc đường cao tốc.  
Học sinh sẽ không: 
1. Chơi trên đường trong khi chờ xe buýt.  
2. Đặt đầu hoặc tay ra khỏi cửa sổ.  
3. Đứng hoặc thay đổi chỗ ngồi trong khi xe buýt đang chuyển động.  
4. Đi ra ngoài xe buýt.  
5. Mar hoặc deface xe buýt.  
6. Hút thuốc hoặc sử dụng chất gây nghiện.  
7. Chiến đấu hoặc giằng co.  
8. Tấn công hoặc đe dọa tài xế xe buýt.  
9. Sử dụng ngôn ngữ tục tĩu hoặc làm cử chỉ thô tục.  
10. Mang theo vũ khí chết người.  
11. Gây ra tiếng ồn quá mức.  
12. Ném đồ vật.  
13. Thực hiện bất kỳ hành vi không đúng đắn nào khác.  
14. Mang theo các vật dụng lớn hơn túi sách giáo khoa.  

  
Lưu ý: Người lái xe bịnợ để thực thi các quy định bằng cách báo cáo tất cả các vi 
phạm cho hiệu trưởng hoặc giáoviên. Nếu bất kỳ học sinh nào kiên trì không tuân thủ 
bất kỳ quy định và quy tắc ứng xử tốt nào, các quan chức nhà trường có thể đình chỉ 
hoặc trục xuất học sinh không vâng lời.  
    
An toàn trên xe buýt school là vô cùng quan trọng trong việc vận chuyển học sinh đến 
và đi từ trường học trong Khu học chánh QuậnHarrison. Với mục tiêu này, kỷ luật trên 
xe buýt trường học sẽ được xử lý theo các quy tắc sau: 
  
HÌNH PHẠT VI PHẠM  
1st  offense - Liên hệ với phụ huynh – tối thiểu. 
2 vi phạmthứ hai - Đình chỉ từ tất cả các xe buýt - Tối thiểu một (1) đến ba (3) ngày. 
3 vi phạmthứ hai - Đình chỉ từ tất cả các xe buýt - Tối thiểu ba (3) đến năm (5) ngày. 
4th  vi phạm - Đình chỉ từ tất cả các xe buýt - Mười (10) đến mười lăm (15) ngày tối 
thiểu. 
5th  vi phạm - Đình chỉ từ tất cả các xe buýt - Ba mươi (30) ngày 
học. 6th vi phạm - Đình chỉ từ tất cả các xe buýt - Phần còn lại của 
năm. 
   Demerits cũng có thể được đưa ra cho bất kỳ hành vi phạm tội nào trên xe buýt 

school. Quyết định của chính sẽ xác định mức độ nghiêm trọng của hình phạt.  
  
CHIẾN ĐẤU HOẶC CÁC VI PHẠM LỚNKHÁC:  
1st  vi phạm------------- Đình chỉ từ tất cả các xe buýt – Ba (3) ngày tối thiểu 



2 lần vi phạmthứ hai------------ Đình chỉ tất cả các xe buýt - Tối thiểu năm (5) ngày:  Học sinh 
sẽ bị loại khỏi tất cả các xe buýt trong phần còn lại của năm học. 

3 hành vi phạm tộithứ  hai-------------Siii từ tất cả các xe buýt trong phần còn lại của năm 
học: Nếu cuộc chiến hoặc vi phạm lớn xảy ra vào cuối năm học, 
sựhấp dẫn suspcó thể tiếp tục vào năm học tiếp theo. 

  
Theo quyết định của quản trị viên quản lý kỷ luật, học sinh liên quan đến một vi phạm 
xe buýt trường học lớn bao gồm cả đánh nhau có thể bị đình chỉ ngoài trường cùng với 
đình chỉ xe buýt.     
      
PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH ĐƯỢC NHẮC NHỞ RẰNG TRONG KHI XE BUÝT ĐANG 
DI CHUYỂN BẤT KỲ SỰ CỐ NÀO KHIẾN NGƯỜI LÁI XE MẤT TẬP TRUNG SẼ 
ĐƯỢC COI LÀ MỘT VI PHẠM LỚN.  

     
Hình phạt được liệt kê là mức tối thiểu có thể xảy ra cho mỗi hành vi phạm tội. Quản trị 
viên có thể là mộthình phạt nghiêm khắc hơn nếu họ cảm thấy tình huống hoặc vi 
phạm đòi hỏi hành động như vậy.  

     
Học sinh bị đình chỉ từ xe buýt sẽ không được phép đi xe buýt vào ngày đình chỉ xảy 
ra.  Phụ huynh chịu trách nhiệm vận chuyển phạm vi arkhi học sinh bị đình chỉ từ xe 
buýt.    
  
HỌC SINH BỊ ĐÌNH CHỈ TỪ XE BUÝT PHẢI ĐƯỢC ĐÓN BẰNG CÁCH TRẢ PHÒNG  
THỜI GIAN. 

  
QUY ĐỊNH CHUNG VÀ CHÍNH SÁCH TUYÊN BỐ  
Tất cả những người có liên quan được thông báo rằng các hành động và thủ tục kỷ 
luật ở đây được thiết lập và ủy quyền sẽ được tiến hành theo các bức tượng hiện hành 
và phù hợp với bất kỳ bản ghi nhớ, bản tin hoặc thông báo nào được công bố và phân 
phối bởi giám đốc và đặc biệt là các nguyên tắc kiểm soát sau:  

1. Mức độ nghiêm trọng của hình phạt phải thay đổi trực tiếp theo mức độ 
nghiêm trọng của hành vi phạm tội.  

2. Hình phạt đối với bất kỳ học sinh cụ thể nàosho uld phù hợp với hình phạt 
gây ra trong các trường hợp khác liên quan đến các trường hợp tương tự 
hoặc giống hệt nhau.  Sự thống nhất của các quyết định và bố trí giữa các 
hiệu trưởng khác nhau của khu học chánh nên chiếm ưu thế trong phạm vi 
hợp lý có thể.  

3. Sựkhinh công dựa trên chủng tộc, màu da, tín ngưỡng và giới tính, khuyết 
tật, và nguồn gốc quốc gia và sự độc đoán trong việc quản lý kỷ luật bị 
nghiêm cấm, và trách nhiệm phân biệt đối xử hoặc tùy tiện như vậy do học 
sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ shđều được kiểm tra cẩn thận theo các 
quy địnhnày.    

4. Cần hết sức cẩn thận để tránh bất kỳ đề xuất hoặc hàm ý nào rằng chủng 
tộc, giới tính hoặc tín ngưỡng của học sinh sẽ có bất kỳ tác động nào đến 
các biện pháp kỷ luật cuối cùng được thực hiện.  

5. Theo nguyên tắc chung, không cóstude nt sẽ bị trục xuất mà không có bằng 
chứng rõ ràng rằng:  
a. Anh ta hoặc cô ta đặt ra một mối đe dọa đối với hoạt động có trật tự của 

các chương trình hoặc hoạt động của trường hoặc là mối nguy hiểm 
cho sức khỏe thể chất của các sinh viên hoặc giảng viên khác, hoặc tài 
sản của trường.  

b. Phụ huynh hoặc người giám hộ của sinh viên the đã được thông báo về 
hành vi sai trái của học sinh và khả năng bị đuổi học và đã được cung 
cấp cơ hội để trao đổi với hiệu trưởng hoặc các giảng viên có liên quan 
khác về hành vi sai trái của học sinh.  Đó là chính sách vững chắc 



củaquận school để thực thi trục xuất chỉ như một phương sách cuối 
cùng. 

  
CÁC MỤC KỶ LUẬT LIÊN QUAN  

 A.  Thay thế tích cực cho việc đình chỉ học sinh (PASS) 
1. Học sinh sẽ không được nhận vào PASS nếu họ chậm trễ.  Họ sẽ được tính 

vắng mặt và sẽ bị đình chỉ học trong một (1) ngày.  
2. Học sinh vắng mặt trong PASS sẽ chỉ được tính với ghi chú của bác sĩ. Xin 

lưu ý: Ngày PASS sẽ được lên lịch lại.   Những người vắng mặt không 
được kiểm điểm sẽ bị đình chỉ học trong một (1) ngày. 

3. Mỗi học sinh được giao cho PASS phải báo cáo cho PASS classro om với 
tất cả các sách giáo khoa và các tài liệu khác cần thiết đểhoàn thành công 
việc được giao.  

4. Học sinh gây rối và / hoặc không hợp tác sẽ được gửi về nhà và chỉ định 
một (1) ngày nghỉ học (OSS), và khi trở lại trường sẽ hoàn thành thời gian 
còn lạitrong PASS.  

  
B.   Đình chỉ 
1. Đình chỉ ngắn hạn được định nghĩa là từ chối trường học trong ba (3) ngày hoặc ít 

hơn. Việc đình chỉ ngắn hạn có thể được áp dụng đối với bất kỳ học sinh nào bởi 
hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng của trường nơi học sinhbị cuốn vào. Một hội 
nghị với phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh là bắt buộc trước khi học 
sinh phục hồi.   

2. Đình chỉ dài hạn được định nghĩa là bất kỳ sự từ chối đi học nào trong năm (5) 
ngày. Việc đình chỉ dài hạn có thể được áp dụng đối với bất kỳ học sinh nào bởi 
hiệu trưởng của trường nơi học sinh đang theo học.   

3. Cả đình chỉ dài hạn và ngắn hạn sẽ được điều chỉnh bởi các thủ tục sau:  
a. Một học sinh chỉ có thể bị đình chỉ một (1) thời gian cho mỗi hành vi phạm 

tội.  
b. Học sinh bị đình chỉ trong thời gian thi học kỳsẽ có cơ hội tham gia bất kỳ 

kỳ thi nào bị bỏ lỡ tại thời điểm đó và trong các điều kiện như hiệu trưởng 
của trường.c. Hiệu trưởng mỗi trường phải lập biên bản đình chỉ công tác 
dmỗi nămhọc. Hồ sơ như vậy sẽ chứa tên, chủng tộc và giới tính của mỗi 
học sinh bị đình chỉ, ngày đình chỉ đó và mô tả ngắn gọn về sự cố hoặc 
hành vi sai trái yêu cầu đình chỉ.  

d. Một học sinh có thể bị đình chỉ bởi hiệu trưởng của trường nơi học sinh 
được ghi danh vì bất kỳ lý do nào mà một học sinh có thể bị hội đồng giáo 
dục đình chỉ, sa thải hoặc đuổi học.  
e. Không có học sinh nào bị đình chỉ mà không cho mỗi học sinh cơ hội 
bày tỏ phiên bản của sự việc với hiệu trưởng nhà trường sau khi được thông 
báo đầy đủ về các khoản phí chống lại học sinh trừ khi có lý do khiến 
hiệutrưởng không thể làm như vậy, lý do nào phải được đưa vào hồ sơ vụ 
việc bởi hiệu trưởng the. 
f. Hiệu trưởng của trường có thể, sau khi hoàn thành cuộc điều tra như 
đã nêu ở trên, đình chỉ một học sinh mà không cần thông báo thêm hoặc tiến 
hành. Ngay sau khi học sinh bị đình chỉ học sinh, Hiệu trưởng nhà trường 
phải ngay lập tức gửi cho phụ huynh/người giám hộ của mỗi học sinh 
"Thông báo đình chỉ" và ghi rõ tên học sinh, bản chất sự việc dẫn đến đình 
chỉ, thời gian đình chỉ và ngày chính xác học sinh phải trở lại trường. Hiệu 
trưởng trường họcvà / hoặc giáo viên như vậycó thể được sắp xếp để thảo 
luận về vụ việc và các biện pháp kỷ luật được thực hiện nếu phụ huynh hoặc 
người giám hộ giải quyết mong muốn của nó. Một hội nghị phụ huynh hoặc 
người giám hộ với hiệu trưởng là cần thiết để phục hồi học sinh trongthời 
gian ngắn đìnhchỉ.    



g. Mặc dù không phải là điều kiện cần thiết, nhưng điều mong muốn hiệu 
trưởng của trường cho phép phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh có 
cơ hội trao đổi với hiệu trưởng như vậy liên quan đến hành vi của học sinh 
trước khi đình chỉ mỗi học sinh. Ord recdo hiệu trưởng nhà trường duy trì sẽ 
cho thấy liệu hội nghị đó được tổ chức với phụ huynh hoặc người giám hộ 
của học sinh. Vị trí trường thay thế chỉ có thể xảy ra một lần trong một năm 
học.   

  
 C.  Hình phạt thể xác 

1. Hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng hoặc giáo viên có thể thực hiện hình 
phạt thể xác theo quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, hiệu 
trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng phải có mặt cùng với người được chứng 
nhận thứ hai. Một người sẽ thực hiện hình phạt; Econd sẽ phục vụ như một 
nhân chứng. Hình phạt thể xác chỉ được áp dụng cho mông và không được 
quá mức. Hình phạt về thể xác sẽ không được thực hiện trong sự tức giận. 
Hình phạt về thể xác sẽ không được thực hiện với sự hiện diện của các sinh 
viên khác, hình phạtsẽ chỉ được quản lý trong văn phòng hiệu trưởng hoặc 
trong một khu vực riêng tư khác do anh ta chỉ định. Tất cả các mái chèo 
được sử dụng trong Khu học chánh Quận Harrison phải được hiệu trưởng 
tòa nhà chấp thuận, phải được bắt đầu bởi anh ta / cô ấy và phải được giữ 
trongkhu vực office. 

2. Trong mọi trường hợp hệ thống demerit hoặc hình phạt thể xác được 
quản lý, một hình thức kỷ luật có chứa các thông tin sau đây phải được hoàn 
thành:  

a. Tên học sinh  
b. Ngày  
c. Chi tiết về sự cố cụ thể mà hình phạt được chỉ định  
d. Số lần liếm được quản lý / số lượng demerits được chỉ định  
e. Chữ ký của người thực hiện hình phạt  
f. Tên của nhân chứng trong trường hợp hình phạt thể xác được 

quản lý.  
3. Bản sao văn phòng của hình thức kỷ luật sẽ được nộp tại văn phòng 
hiệu trưởng. Bản sao của phụ huynh sẽ được học sinh mang về nhà. Bản 
sao của giáo viên sẽ được giữ lại bởi giáo viên.  
4. Sự cho phép của cha mẹ phải được cấp trước khi quản lý hình phạt thể 
xác.   

  
HỆ THỐNG MERIT  
Hệ thống này áp dụng cho những sinh viên đã tích lũy demerits. Nếu học sinh có mặt 
trong 20 ngày học tại trường tại nhà mà không có bất kỳ giới thiệu kỷ luật nào, họ có 
thể bị loại bỏ bốn (4).       
  
PHIÊN ĐIỀU TRẦN HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG HỌC VỀ HÀNH VI SAI TRÁI CỦA 
HỌC SINH  
I. MỤC ĐÍCH: Một phiên điều trần hành chính là để được held để xác định tình 

trạng vị trí của học sinh.  Ủy ban này sẽ có một lựa chọn của hai khuyến 
nghị:  

1. Cho phép học sinh ở lại trường hiện tại của mình trong tình trạng 
thử việc.  

2. Đề nghị học sinh được đưa ra trước Ủy ban Kỷ luật Học khu Quận 
Harrison để điều trần.  

THÀNH PHẦN CỦA ỦY BAN  
1. Một hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng  
2. Một cố vấn hướng dẫn  
3. Ba giáo viên  



a. Giáo viên nên phản ánh tính thợ lặncủa trường, nếu có thể.  
b. Chủ tịch ủy ban phải là một giáo viên.  

  
II. THÔNG BÁO NGHE  

1. Học sinh phải được nói bằng lời nói.  
2. Phụ huynh sẽ được thông báo qua điện thoại nếu có thể.  
3. Phụ huynh phải được thông báo qua thư của lớp 1. (Liên lạc qua 

điện thoại không loại bỏ thư được gửi.)  
4. Thời gian và ngày của phiên điều trần sẽ được nêu trong thư.  
5. Phụ huynh sẽ báo cáo với văn phòng để điều trần.  
6. Khuyến nghị của ủy ban sẽ được đưa ra cho hiệu trưởng trong 

vòng 24 giờ.  
  
  
QUY TRÌNH ỦY BAN XEM XÉT KỶ LUẬT HUYỆN  
Phiên điều trần của Ủy ban Xem xét Kỷ luật Học khu Quận Harrison sẽ được tổ chức 
tại Văn phòng Học khu Quận Harrison để xác định tình trạng vị trí của học sinh.  Ủy 
ban có tùy chọn đề nghị không có hành động, quản chế vàvị trí thay đổi, trục xuất trong 
phần còn lại của năm học hoặc trục xuất trong một năm dương lịch.  Các quy định của 
liên bang và tiểu bang sẽ được tuân thủ khi có hành động kỷ luật đối với những học 
sinh khuyết tật.  
Lưu ý: Bất kỳ học sinh nào xuất hiện trước Ủy ban xem xét kỷ luật của Học khu trong 
khoảng thời gian chín tuần cuối cùng của năm học sẽ vẫn bị quản chế trong thời gian 
một học kỳ vào năm học tiếp theo.  
Lưu ý: Nếu một học sinh bị đình chỉ học, trách nhiệm của student hoặc phụ huynh yêu 
cầu công việc trang điểm từ giáo viên.  
  
QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT CỦA HUYỆN  
Ủy ban kỷ luật học khu quận Harrison và Giám đốc học sinh  
Dịch vụ hoặc người được thiết kế khác của Giám đốc sẽ đóng vai trò là người triệu tập 
mộtnhân viên hành chính thứ nhất cho ủy ban.  Người đó sẽ không có phiếu bầu và sẽ 
chuẩn bị một bản tóm tắt của phiên điều trần để bao gồm kết luận và khuyến nghị của 
ủy ban. Người đó sẽ chuyển các thư hoặc tài liệu khác cho những người thích hợp sau 
mỗi  phiên điều trần để đưa từng trường hợp đến kết luận thích hợp. 
        
Ủy ban sẽ bao gồm ba (3) quản trị viên trường học quận, một trong số những người sẽ 
cùng chủng tộc với học sinh xuất hiện trước ủy ban và loại trừ hiệu trưởng của student 
bị buộc tội.  

  
TRỤC XUẤT  

A. Việc trục xuất được định nghĩa là bất kỳ sự từ chối đi học nào quá mười 
(10) ngày, có thể là vĩnh viễn hoặc có thể chấm dứt ngay từ đầu.  
của năm học tiếp theo cung cấp đủ phục hồi chức năng có thể được 
chứng minh. Power để trục xuất một học sinh được trao trong Ủy ban 
xem xét kỷ luật học khu quận Harrison tùy thuộc vào sự xem xét của 
Giám thị và Hội đồng Giáo dục của học khu.  

B. Bất kỳ hiệu trưởng nào xác định rằng một học sinh đã vi phạm biện 
minh cho việc trục xuất sẽ gửi một lá thư đề nghị trục xuất như vậy cho 
giám thị hoặc người được thiết kế của mình. Thư hoặc khuyến nghị sẽ 
chứa hồ sơ kỷ luật của học sinh và khuyến nghị của hiệu trưởng. Hiệu 
trưởng sẽ đưa ra "Không cótice of khuyến nghị trục xuất" cho phụ 
huynh hoặc người giám hộ của học sinh.  

C. Sau khi nhận được đề nghị của hiệu trưởng, giám thị hoặc người được 
thiết kế của mình phải thông báo qua thư được chứng nhận, biên lai trả 



lại được yêu cầu, phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh đề nghị 
trục xuất thời gian và địa điểm chính xác cho phiên điều trần. Phiên 
điều trần này sẽ được tổ chức trong vòng mười (10) ngày học kể từ khi 
hiệu trưởng đề nghị trục xuất.  

D. Trong trường hợp học sinh, phụ huynh, người giám hộ hợp pháp hoặc 
luật sư yêu cầu thêm thời gian, học sinh sẽ nghỉ học cho đến khi phiên 
điều trần diễn ra. Các quan chức nhà trường có thể thực hiện tùy chọn 
tương tự với sự đồng ý của học sinh, phụ huynh, người giám hộ hợp 
pháp hoặc luật sư của họ.  

E. Ủy ban xem xét kỷ luật có nghĩa vụxem xét các bằng chứng do hiệu 
trưởng đưa ra để hỗ trợ đề xuất của mình và nghe và xem xét bất kỳ 
phản bác nào của học sinh, phụ huynh hoặc người giám hộ. Mặc dù 
các thủ tục tố tụng sẽ được tiến hành không chính thức và các quy tắc 
bằng chứng chính thức sẽ không được áp dụngly, học sinh và phụ 
huynh hoặc người giám hộ có quyền:  

1. Có lời khuyên có mặt tại phiên điều trần.  
2. Kiểm tra chéohoặc đặt câu hỏi cho những người đưa ra tuyên 

bố bất lợi cho học sinh.  
3. Cung cấp các tuyên bố của học sinh và phụ huynh hoặc 

người giám hộ và bất kỳ người nào khác có thông tin liên 
quan đến các khoản phí do hiệu trưởng đưa ra.  

4. Yêu cầu hearing được tổ chức trong phiên điều hành. Quyết 
định của ủy ban sẽ chỉ dựa trên các quy tắc và luật pháp hiện 
hành của trường và chỉ dựa trên bằng chứng được thừa 
nhận tại phiên điều trần. Ủy ban xem xét kỷ luật sẽ ghi lại tất 
cả các sự kiện được xem xét trước khi thực hiện một ision 
dec. Nếu hành động của hội đồng quản trị là cần thiết, quyết 
định sẽ được đưa ra bằng văn bản (được ghi lại) và được 
trình bày tại cuộc họp thường kỳ hoặc giờ giải lao tiếp theo 
của hội đồng quản trị với các khuyến nghị của mình. Hiệu 
trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng phải tư vấn cho phụ huynh 
củatudent và hiệu trưởng của trường quyết định của ủy ban, 
bằng lời nói càng sớm càng tốt. Quyết định của ủy ban có thể 
được gửi qua đường bưu điện trong vòng hai (2) ngày làm 
việc hoặc được tổng giám đốc hoặc người thiết kế của mình 
truyền bằng văn bản cho người giám địnhvà cha mẹ hoặc 
người giámhộ. 

F. Học sinh bị đuổi học có thể nộp đơn xin nhập học lại vào đầu năm học 
tới. Những sinh viên như vậy phải đưa ra bằng chứng về  
phục hồi chức năng và phải gặp hiệu trưởng nhà trường để có thể phục 
hồi.  

G. Học sinh đã hoàn thành Chương trình Trường Thay thế Quận Harrison 
sẽ phải tuân theo chính sách kiểm soát sau: Khi học sinh trở về từ một 
trường học thay thế / sửa đổi hành vi, anh ta / cô ta sẽ bị quản chế tám 
(8).  Bất kỳ studenkhông tích lũy thêm rằng tám (8) demerits sẽ được 
chuyển đến hiệu trưởng để xác định. Hiệu trưởng sẽ không đề nghị học 
sinh trở lại môi trường thay thế. Hiệu trưởng sẽ gửi đề nghị trục xuất 
cho Giám đốc Dịchvụ Sinhviên.  Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ 
được thông báo về khuyến nghị và các thủ tục thích hợp để kháng cáo 
quyết định cho hội đồng trường thông qua thư lớp đầu tiên. Đề nghị sẽ 
chứa hồ sơ kỷ luật của học sinh.  

H. Students được đặt vào quản chế quận sẽ được phép tích lũy không quá 
tám (8) demerits trong khi quản chế.  Bất kỳ học sinh nào tích lũy hơn 
tám (8) demerits sẽ được giới thiệu đến hiệu trưởng nhà trường.  Hiệu 
trưởng nhà trường sẽ ngăn chặncho dù những vi phạm của học sinh có 
biện minh cho việctrục xuất hoặc vị trí thay thế hay không.  Sau khi 



quyết định, hiệu trưởng sẽ gửi đề xuất của mình cho Giám đốc Dịch vụ 
Sinh viên để phê duyệt.  Phụ huynh hoặc guardian sẽ được thông báo 
về khuyến nghị và các thủ tục thích hợp để kháng cáo quyết định lên 
hội đồng trường thông qua thư lớp đầu tiên.  Đề nghị sẽ chứa hồ sơ kỷ 
luật của học sinh và các khuyến nghị của hiệu trưởng.    

I. Một bản ghi âmcủa tất cả các khuyến nghị sẽ được gửi đến Giám đốc 
Dịch vụ Sinh viên.  

  
Trường học thay thế quận Harrison thay đổi / sửa đổi hành vi  
Chương trình giáo dục thay thế cho học sinh đăng ký vào Học khu Quận Harrison sẽ 
cung cấp cơ hội giáo dụccho những học sinh không thể đáp ứng thích hợp với giáo 
dục thường xuyên. Mục tiêu của chương trình giáo dục thay thế sẽ là hỗ trợ học sinh 
đạt được kinh nghiệm học tập thành công và hành vi xã hội được sửa đổi sẽđưa ra tiêu 
đề cho anh ta / cô ta để trở lại trường học tạinhà. 
  
Học sinh đăng ký sửa đổi hành vi hoặc trường thay thế có thể hoàn thành chương trình 
trong sáu (6) đến chín (9) tuần.  Thời gian phục vụ sẽ được xác định bởi criteria sau:  
  

• Vi phạm  
• Các mục tiêu được đáp ứng bởi Kế hoạch giảng dạy cá nhân (IIP)  
• Hành vi chấp nhận được  
• Tham dự thường xuyên  
• Cải thiện kỹ năng xã hội  
• Lớp  
• Sự tham gia của cha mẹ  
• Dịch vụ cộng đồng (trong trường)  

  
Hội đồng đánh giá học sinh sẽ đánh giá sự tiến bộ của học sinh để xác định đủ điều 
kiện trở lại trường học tại nhà.  Một gói thoát sẽ được sản xuất và nộp cho Giám đốc 
băng Serv sinh viên đểphê duyệt.  
  
Chính sách kiểm tra thuốc  
Học sinh theo học tại Trường Thay thế Quận Harrison về ma túy hoặc vi phạm nồng độ 
cồn có 30 ngày kể từ ngày diễn ra phiên điều trần của học khu để trình bày một màn 
hình ma túy âm tính. Học sinh sẽ không tiến tới Cấp độ 3(Thoát khỏi trường học tại 
nhà) mà không có màn hình ma túy âm tính. Một màn hình ma túy dương tính sẽ dẫn 
đến việc loại bỏ khỏi chương trình và trục xuất khỏi Học khu Quận Harrison.  Nếu màn 
hình ma túy bị từ chối, nó sẽ được coi là một màn hình ma túy dương tính và vếtlõm 
vữasẽ bị trục xuất.  Các học sinh khác của Trường Thay thế Quận Harrison bị ảnh 
hưởng hoặc sở hữu ma túy hoặc rượu sẽ bị đuổi khỏi Học khu Quận Harrison.  Hành 
vi phạm tội sẽ xác định màn hình ma túy nào sẽ được đưa ra. Sở hữu hoặc sử dụng 
cần sa sẽ thực hiện bài kiểm tra bảng điều khiển 5 loại ma túy cơ bản.  Sở hữu hoặc 
sử dụng thuốc theo toa sẽ làm bài kiểm tra tổng hợp.  Việc kiểm tra sẽ phải trả giá cho 
cha mẹ hoặc người giám hộ.  
  
THỦ TỤC KHIẾU NẠI / KHIẾU NẠI CỦA SINH VIÊN 
Một "grievance" theo thủ tục này sẽ có nghĩa là một khiếu nại của những người tin 
rằng họ đã bị đối xử không công bằng hoặc bị phân biệt đối xử trong chương trình 
giáo dục của họ. Các bước sau đây sẽ được sử dụng để xử lý các khiếu nại đó. 
Bước 1 
A. Người bị tổn thương phải trình bày sự bất bình của mình bằngvăn bản cho giáo 

viên hoặc người học thích hợp.  
B. Nếu sự bất bình có bản chất tình dục và hướng tới giáo viên hoặc nhân viên nhà 

trường của người bị tổn thương, sự bất bình sẽ được trình bày bằng văn bản cho 



người giám sát trực tiếp của cá nhân mà sự bất bình được hướng tới. Quá trình 
khiếu nại sau đó sẽ làm theo các bước như đã nêu.  

C. Người, giáo viên hoặc nhân viên nhà trường bị tổn thương có thể yêu cầu một hội 
nghị trước thời điểm quyết địnhđược lãng phí lại.          

D. Giáo viên hoặc nhân viên nhà trường phải đưa ra quyết định bằng văn bản cho 
những người bị tổn thương trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày nhận được khiếu 
nại.  

Bước 2  
A. Nếu người bị tổn thương không hài lòng tại Bước một (1), họ có thể trong vòng 

năm (5) ngày, thông báo bằng văn bản, giáo viên hoặc nhân viên nhà trường về ý 
định kháng cáo lên cơ quan có thẩm quyền.  

B. Học sinh bị tổn thương sẽ kháng cáo lên hiệu trưởng. Mộtsự giận dữ sẽ bao gồm 
các bản sao của tất cả các thư từ từ Bước một (1).  

C. Người bị tổn thương hoặc hiệu trưởng có thể yêu cầu một hội nghị trước thời 
điểm quyết định được đưa ra.  

D. Hiệu trưởng sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản cho người bị thiệt mạng trong 
vòng năm ngày kể từ ngàynhận được kháng cáo.  

Bước 3  
A. Nếu người bị tổn thương không hài lòng tại Bước hai (2), họ có thể trong vòng 

năm (5) ngày thông báo bằng văn bản cho hiệu trưởng về ý định kháng cáo lên 
quản trị viên văn phòng trung ương thích hợp.  

B. Người bị tổn thương phải trình bày kháng cáo của mình bằng văn bản cho quản trị 
viên văn phòng trung ương và sẽ bao gồm các bản sao của tất cả các thư từ từ 
Bước một (1) và Hai (2).  

C. Người bị tổn thương hoặc quản trị viên văn phòng trung tâm có thể yêu cầu một 
hội nghị trước thời điểm một decision được thực hiện.  

D. Người quản lý văn phòng trung ương phải ra quyết định bằng văn bản trong vòng 
mười (10) ngày kể từ ngày nhận được kháng cáo.  

Bước 4 
A. Nếu người bị tổn thương không hài lòng tại Bước ba (3), họ có thể gửi đơn kháng 

cáo của mình bằng văn bản cho Superintendent of Education và sẽ bao gồm các 
bản sao của tất cả các thư từ từ Bước một (1), Hai (2) và Ba (3).  

B. Học sinh hoặc Giám thị bị tổn thương có thể yêu cầu một hội nghị trước thời điểm 
quyết định được đưa ra.  

C. Giám thị sẽ đưa ra mộtision dec cho học sinh bị tổn thương trong vòng hai mươi 
(20) ngày sau khi nhận được kháng cáo.  

  
NHÂN VIÊN/SINH VIÊN/HOẶC THƯƠNG TÍCH CỦA BÊN THỨ BA KHÁC   
Giáo viên hoặc nhân viên HCSD bị thương do hành động của học sinh / phụ huynh 
hoặc bên thứ ba khác thuộc nhà nướcla wworkers bồi thường có thể thực hiện quyền 
của họ để yêu cầu bồi hoàn.  Quy chế nhà nước vì nó liên quan đến Bộ luật MS §71-3-
71 'Bồi thường thương tích mà bên thứ ba phải chịu trách nhiệm',  
  
QUY TẮC ĂN MẶC HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC QUẬN HARRISON  
Đó không phải là ý định của Học khu Quận Harrison để hạn chế quá mức quyền tự do 
ăn mặc của từng học sinh theo học tại các trường trong hệ thống, cũng không có ý 
định của chúng tôi để ra lệnh cho các chính sách, có vẻ quá hạn chế theo các tiêu 
chuẩn hiện đại. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi và mục tiêu của chúng tôi là thấy 
rằng học sinh theo học tại các trường trong Học khu Quận Harrison được chăm sóc 
tốt, đặc biệt  là về ngoại hình của họ, và sự lựa chọn trang phục và phong cách của họ 
không quá khác biệt so với phần lớn học sinh để đại diện cho một cuộc biểu tình cá 
nhân hoặc tập thể. 
         



Do đó, Hội đồng trường Quận Harrison phối hợp với SuperintEndent of Education và 
sau khi tham khảo ý kiến của phụ huynh, học sinh và giáo viên trong hệ thống, trình 
bày chính sách sau đây liên quan đến trang phục học sinh:  

a. Trang phục học sinh trong Học khu Quận Harrison phải tuân thủ các nguyên 
tắc (1) chữa lành tốtvà an toàn, (2) tiêu chuẩn đạo đức cao và (3) nhất quán 
với quy trình giảng dạy.  

b. Học sinh ở trường và những người đại diện cho trường đi du lịch hoặc trong 
cộng đồng địa phương sẽ ăn mặc phù hợp cho dịp này và phù hợp vớicác 
nguyên tắc đã nêu.  

Đặc biệt:  
1. Không ai trong số những điều sau đây sẽ được phép: áo khoác trench, đồ ngủ, áo 

sơ mi nửa, haltertops, áo sơ mi cắt thấp / hở hang (quần áo không được phơi bày 
midriff bao gồm cả với cánh tay giơ lên), váy không phù hợp, dép nhà, vớ lưới cá 
và áo sơ mi quảng cáo đồ uống có cồn hoặc thuốc lá, hoặc những người có in tục 
tĩu, gây khó chịu hoặc nghi vấn trên chúng.    

2. Quần short trên chiều dài đầu ngón tay không được phép.  
3. Quần jean / quần và quần short có lỗ cho thấy da hoặc đồ lót trên chiều dài đầu 

ngón tay không được phép.   
4. Quần short chạy, quần short ngắn, quần short kiểu phòng tập thể dục và quần / 

quần short xe đạp / spandex không được phép.   
5. Không được phép mặc quần xuyên thấu.  Không có quần xệ mộtll kéo Không có 

quần mặc dưới eo cho thấy đồ lót bên dưới áo khoác ngoài chính.  Quần nên thức 
mà không cần sự trợ giúp. Nếu bạn phải giữ thắt lưng trong khi đi bộ để giữ quần 
của bạn trên, quần của bạn không phù hợp.  

6. Vẽ quần len dây không phải là permitted. 
7. Đồ lót thích hợp phải được mặc và che phủ mọi lúc.  
8. Mũ, khăn trùm đầu, kính râm hoặc găng tay không được phép đeo bên trong các 

tòa nhà.   
9. Quần áo không có tay áo có thể được mặc miễn là chúng vừa khít dưới cánh tay, 

không được cắt thấp ở phía trước hoặc phía sau, không được làm bằng lưới hoặc 
vật liệu xuyên thấu và có dây đeo vai có chiều rộng hợp lý.  

10. Khăn rằn dưới bất kỳ hình thức nào, không được phép đeo trong khuôn viên 
trường  

11. Vòng cổ chó hoặc đồ trang trí loại tương tự không được đeo quanh cổ.  
12. Các mặt hàng quần áo / đồ trang sức có chứa xương sọ và xương chéo không 

được phép.   
13. Các ngọn mặc với leggings / meggings / jeggings phải  dài hơn ngón tay-tip dài.   
14. Học sinh sẽ không được phép mặc quần áo, mũ, mũ hoặc túi có khả năng rtise 

hoặc quảng bá chocác nhóm, huynh đệ, nữ sinh, câu lạc bộ bên ngoài hoặc các 
tổ chức không được Liên kết hoặc phê duyệt bởi Hội đồng trường Quận Harrison.  

15. Quần áo cực kỳ chật hoặc ngắn sẽ không được phép.  
16. Quần áo không được để lộ midriff (với cánh tay giơ lên). Halter-tops và váy và áo 

không dây (loại ống) bị cấm.  
17. Quần áo xuyên thấu sẽ không được phép.       
18. Chuỗi hoặc các vật thể khác có thể được sử dụng làm vũ khí (bao gồm cả 

chuỗiví) không được phép.    
19. Hoa tai chỉ nên đeo trong dái tai.  Vì sự an toàn của học sinh, không được phép 

xuyên thân bằng nhẫn hoặc đồ trang sức khác. Không có đinh tán lưỡi sẽ được 
phép.   

20. Ứng dụng không phù hợp của trang điểm, màu tóc hoặc kiểu tóc tạo ramột sự 
phân tâm hoặc dường như là trang phục trong tự nhiên là không được phép.    

21. Hình xăm được coi là không phù hợp bởi chính quyền phải được bảo hiểm.  
22. Học sinh không tuân thủ quy định về trang phục có thể bị đưa về nhà mà không 

được giải quyết.  
  



  
  
  
TÚI SÁCH  
Tất cả các túi sách, backpacks, ví ba lô, cặp, vv bị cấm trừ khi làm bằng nhựa rõ ràng 
hoặc lưới xuyên thấu.  Tất cả các túi thể thao sẽ được đặt trong các khu vực được chỉ 
định của trường.  
  
CHÍNH SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN HARRISON LIÊN QUAN ĐẾN 
VIỆC SỬ DỤNG, SỞ HỮU HOẶCALE CÁC CHẤT BỊ CẤM KIỂM SOÁT  
Do đó, nó được tuyên bố là chính sách của Hội đồng Giáo dục Quận Harrison rằng 
việc sử dụng, tàng trữ hoặc bán bất kỳ loại thuốc hoặc chất ma túy nào được thể hiện 
sai là một chất được kiểm soát hoặc được thể hiện sai là một chất giả được định nghĩa 
trong §41-29-105 và như được phản ánh trong Lịch trình I thông qua V của các chất bị 
kiểm soát được nêu trong §41-29-113 thông qua §41-29-121 Bộ luật Mississippi  
1972 Được chú thích và giám sát sửa đổi của họ đối với Hội đồng Giáo dục Quận 
Harrison hoặc bất kỳ trường nào của nó, sẽ được coi là hành vi sai trái đầy đủ từ phía 
học sinh hoặc giáo viên đó để trục xuất học sinh đó và đình chỉ giáo viên đó khỏi 
trường mà nói rằng học sinh đang theo học hoặc trong trường mà giáo viên đang giảng 
dạy theo hợp đồng.      
 Khi đi đến quyết định có trục xuất học sinh nói trên hay đình chỉ giáo viên nói trên hay 
không, Hội đồng Giáo dục có thể xem xét hồ sơ trước của học sinh hoặc giáo viên nói 
trên, thành tích học tập của họ, năng khiếu chung của họ về học tập hoặc giảng dạy, 
các vấn đề kỷ luật trước đó và bất kỳ yếu tố nào khác mà hội đồng quản trị có thể coi, 
theo phán quyết của mình, chịu hình phạt hoặc quyết định đạt được trong trường hợp 
cụ thể.  
  
GIÁO DỤC GIỚI TÍNH  
Theo §37-13-171, Bộ luật Mississippi năm 1972, khu học chánh sẽ cung cấp hướng 
dẫn thực hiện một chương trình giảng dạy kiêng khem cộng với sẽ bao gồm các lợi ích 
xã hội, tâm lý và sức khỏe được thực hiện bằng cách tránh hoạt động tình dục 
mộtphần trăm có khả năng tiêu cực về tâm lý và thể chất của việc khôngkiêng.   Theo 
luật Mississippi: 

• Hướng dẫn giáo dục giới tính phải phù hợp với lứa tuổi và điểm số.  
• Học sinh phải được tách biệt theo giới tính khi giảng dạy chương trình 

giáo dục giới tính.  
• Cha mẹ có quyền yêu cầu con cái của họ (ren) được miễn khỏi hướng 

dẫn như vậy.  
  
QUẤY RỐI TÌNH DỤC 
Khu học chánh này cấm quấy rối tình dục hoặc bởi bất kỳ học sinh nào.  Chính sách 
này áp dụng cho việc tiến hành trong và liên quan đến các hoạt động do trường học và 
trường tài trợ. Quấy rối tình dục là hành vi không phù hợp và xúc phạm. Bất kỳ học 
sinh nào tham gia vào việc quấy rối tình dục bất kỳ ai trong môi trường trường học có 
thể bị xửlý kỷ luật và bao gồm cả việctrục xuất. 
Các thủ tục khiếu nại về quấy rối tình dục được tìm thấy trong Khiếu nại  
Các thủ tục tại Học khu Quận Harrison, được xuất bản trong Sổ tay giáo viên, Sổ tay 
trường trung học và Sổ tay trường tiểu học.  
  
KHÁM XÉT VÀ THU GIỮ  
Khi hiệu trưởng hoặc người được thiết kế có nguyên nhân có thể xảy ra hoặc nghi ngờ 
hợp lý rằng quan chức nhà trường có quyền và trách nhiệm pháp lý để tìm kiếm đồ đạc 
cá nhân, điện thoại di động, bàn làm việc, người và / hoặc phương tiện cho bất kỳ mặt 
hàng nào bị cấm cụ thể bởi chính sách của hội đồng quản trị SCHool. Một nhân chứng 



phải có mặt trong bất kỳ cuộc tìm kiếm nào. Không cần thiết phải đưa ra cảnh báo 
trước về một cuộc tìm kiếm.  
       
Viên chức nhà trường nên tìm kiếm sự hợp tác từ học sinh nếu tìm kiếm được thực 
hiện của người của mình yêu cầu, ví dụ, rằng nội dung của một chiếc ví hoặc túi được 
đặt trên bàn để kiểm tra. 
       
Học sinh được phép đỗ xe trong khuôn viên trường học như một đặc quyền chứ không 
phải là quyền. Nội thất của một chiếc xe do một học sinh điều khiển trong khuôn viên 
trường học có thể được tìm kiếm nếu chính quyền SCHool có nghi ngờ hợp lý để tin 
rằng các mặt hàng lậu bất hợp pháp, trái phép được chứa bên trong.   
  
QUY ĐỊNH VỀ Ô TÔ CỦA SINH VIÊN  
1. Học sinh phải đỗ xe trong các khu vực đậu xe của sinh viên được chỉ định.   
2. Chỉ những chiếc xe có đề can đỗ xe mới có thểmang theo trong khuôn viên 

trường.  
3. Tốc độ tối đa 10 mph sẽ được quan sát thấy trong khi ở trong khuôn viên trường.  
4. Xe hơi chỉ được đỗ ở những khu vực có lót.  
5. Học sinh không được đi xe mà không có thẻ trong ngày học.  
6. Sinh viên sẽ rời khỏi xe ngay sau khi đến trường (không ngồi trong ô tô).  Một khi 

sinh viên lái xe trong khuôn viên trường, họ không thể lái xe đi mà không có sự 
thiếu sót hànhchính.  

7. Học sinh đỗ xe có nguy cơ của riêng mình. Nhà trường không chịu trách nhiệm về 
hành vi trộm cắp hoặc hư hỏng xe của bạn.  

8. Nhà trường có quyền tìm kiếm bất kỳ chiếc xe nào của học sinh được đưa vào 
khuôn viên trường. Việc tìm kiếm sẽ được tiến hành với sự hiện diện của học 
sinh.  

9. Giấy phép wisẽ chỉ được cấp cho người lái xe được cấp phép.  
10. Không có thẻ hoặc đề can tục tĩu hoặc đáng ngờ nào có thể được hiển thị trên ô 

tô.  
11. Vi phạm sẽ dẫn đến việc chỉ định demerits và / hoặc mất đặc quyền mang xe đến 

trường.  
  

MẤT ĐẶC QUYỀN LÁI XE  
Vết lõm stu có thể mất đặc quyền lái xe trong tối thiểu 5 - 10 ngày trong trường hợp 
sau: 
1. Tích lũy từ 24 trở lên.  
2. 6 chậm trễ trong bất kỳ lớp học nào trong bất kỳ chín tuần nào  
3. 10 sự vắng mặt không được giải thích trong một khóa học tín chỉ học kỳ 1/2.  
4. 18 sự vắng mặt không được giải thích in khóa học tín dụng đầy đủ.  
   
HẠNH KIỂM TRONG LỚP  

• Bước vào lặng lẽ, ngồi xuống và chú ý đến giáo viên.  
• Mang theo sách và tài liệu theo yêu cầu của giáo viên.  
• Chỉ nói chuyện với sự cho phép.  
• Đừng viết trên bàn làm việc.  
• Đừng xả rác trên sàn nhà.  
• Để cửa sổ một mình trừ khi có chỉ dẫn của giáo viên.  
• Không nhai kẹo cao su, thức ăn hoặc đồ uống.  
• Không ngủ trong lớp.     
• ĐỪNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ RỐI LOẠN LỚP HỌC. 

  
TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG  
Lắp ráp trong phòng tập thể dục được tổ chức cho một mục đích. Hành vi có trật tự 
được mongđợi, ngay cả tại các cuộc biểu tình pep. Điều đặc biệt quan trọng là sinh 



viên mở rộng lịch sự cho những người tiến hành các chương trình trong các hội đồng. 
Học sinh có thể gây bối rối cho nhà trường khi không lịch sự với du khách trong các hội 
nghị.  
  
  
  
  
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
Học sinh nên đảm bảo tài sản có giá trị của họ và tôn trọng tài sản của các sinh viên 
đồng nghiệp.   Trang phục thể thao phải được trình bày. Học sinh phải mang giày thể 
dục hoặc quần vợt trong khi tham gia PE và có thể không tham gia trong khi đi chân 
trần.  
  
ACTIVITIES 
Quận cung cấp bóng đá, bóng chày, bóng rổ, đường đua, bóng mềm, golf, bóng đá, 
quần vợt, bóng chuyền, xuyên quốc gia, bơi lội, tranh luận, bắn cung, khiêu vũ, cổ vũ, 
bowling, ban nhạc, hợp xướng và nâng sức mạnh. Các vận động viên và huấn luyện 
viên sẽ tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành của Hiệp hội hoạt động trường 
trung học Mississippi. 
       
Khi bước vào lớp9  lần đầu tiên, học sinh sẽ đủ điều kiện tham gia cuộc thi vào các đội 
thể thao / hoạt động của trường trung học trong bốn năm liên tiếp nếu họ đáp ứng các 
yêu cầu đủ điều kiện của MHSAA.  
  
CHÍNH SÁCH CHẤN ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TRUNG HỌC 
MISSISSIPPI  
Một vận động viên báo cáo hoặc hiển thị bất kỳ triệu chứng chấn động nào trong môi 
trường thực hành hoặc trò chơi nên được loại bỏ ngay lập tức khỏi thực hành hoặc trò 
chơi. Athlete không nên được phép trở lại tập luyện hoặc trò chơi trong phần còn lại 
của ngày bất kể vận động viên xuất hiện hay nói rằng anh ta / cô ta là bình thường.  
Vận động viên nên được đánh giá bởi một chuyên gia y tế được cấp phép, có trình độ 
làm việc trong phạm vi thực hành của họ càng sớm càng tốt khi có thể được sắp xếp 
thực tế.  Nếu một vận động viên đã bị chấn động, vận động viên nên được giới thiệu 
đến một bác sĩ được cấp phép tốt nhất là một người có kinh nghiệm trong việc quản lý 
chấn động thể thao. Vận động viên đã đượcchẩn đoán bị chấn động nên được trở lại 
chơi chỉ sau khi phục hồi hoàn toàn và giải phóng mặt bằng bởi bácsĩ.  Phục hồi từ một 
chấn động, bất kể mất ý thức, thường diễn ra 7-14 ngày sau khi giải quyết tất cả các 
triệu chứng.  Trở lại play sau khi chấn động nên được dần dần và theo một sự trở lại 
tiến bộ để cạnh tranh.  Một vận động viên không nên trở lại một trò chơi cạnh tranh 
trước khi chứng minh rằng anh ta / cô ta không có triệu chứng trong một thực hành 
được giám sát đầy đủ. Các vận động viên không nên tiếp tục đáhoặc trở lại chơi trong 
khi vẫn có triệu chứng chấnđộng.  Duy trì tác động lên đầu trong khi hồi phục sau chấn 
động có thể gây ra Hội chứng tác động thứ hai, một chấn thương não thần kinh thảm 
khốc.  
  
Các yêu cầu scholastic Mỗivận động viên kéo co được yêu cầu để đạt được 
tiến bộ thỏa đáng để tốt nghiệp.  

Theo luật Mississippi, một học sinh phải duy trì điểm trung bình ít nhất là 2,0 hoặc "C" 
trung bình để tham gia vào các môn thể thao / hoạt động giữa các môn.  Điểm trung bình 
point sẽ được tính vào cuốihọc kỳ 1st bằng cách sử dụng điểm trung bình học kỳ của tất 
cả các khóa học mà học sinh đang tham gia.  Những sinh viên không có điểm trung bình 
2.0 hoặc "C" chohọc kỳ 1st sẽ không đủ điều kiện cho học kỳ 2.   

Tại end của năm học, điểm trung bình của mỗi học sinh trong năm sẽ được đánh giá.  
Đánh giá này sẽ phản ánh mức trung bình cho cả năm bằng cách sử dụng điểm cuối 



cùng cho mỗi khóa học.  Một học sinh không có điểm trung bình ít nhất là trungbình2.0 
hoặc "C" sẽ không đủ điều kiện cho học kỳ mùa thu.    

Điều kiện học trung học bắt đầu khi một học sinh vào lớp 9.  Để đủ điều kiện cho học kỳ 
mùa thu, học sinh phải được thăng cấp lên lớp 9 với ít nhất điểm trung bình tổng thể 2,0 
hoặc "C" của tất cả các khóa học lớp tám. 

Một học sinh chỉ có thể đủ điều kiện cho học kỳ2  một lần trong sự nghiệp trung học của 
mình nếu họ không đạt được điểm trung bình cuối năm của năm trước, bằng cách đạt 
được ít nhất trung bình tổng thể 2,0 hoặc "C" vào cuốihọc kỳ1st . 

Tín chỉ học hè do học sinh trong một trường hè được công nhận sẽ được xem xét trong 
việc xác định đủ điều kiện học tập của mình.  Chỉ có 1 tín dụng mỗi năm có thể được sử 
dụng để đủ điều kiện.  Khóa học phải được hoàn thành và ghi lại tại văn phòng cố vấn 
vào hoặc trước ngày 1st của năm học. 

Các khóa học phục hồi tín dụng và các khóa học thư từ được công nhận có thể được 
chấp nhận trong việc xác định tính đủ điều kiện với điều kiện khóa học đã được hoàn 
thành và ghi lại trước1  st ngày của năm / học kỳ tiếp theo. 

Học sinh đáp ứng yêu cầu khuyến mại vào cuối năm học nhưng được giữ lại trong 
cùng một lớp sẽ không đủ điều kiện trong 1 năm.    

Một học sinh có thể không chơi trong một trò chơi hoặc thực hành với đội trong khi 
trong tình trạng bị đình chỉ.  Một học sinh phải tham dự 63% ngày học của họ để 
participate trong một sự kiện thể thao được lên kế hoạch cùng ngày.  Sau khi bỏ hoặc 
bị đuổi khỏi một môn thể thao, một sinh viên có thể không luyện tập hoặc tham gia vào 
một môn thể thao khác cho đến khi môn thể thao mà anh ta / cô ta đã bỏ hoặc đã bị 
đuổi khỏi đã kết thúc mùa giải của nó. Ví dụ: Một  cầu thủ bóng rổ nữ sẽ không được 
phép bỏ bóng rổ và bắt đầu luyện tập bóng mềm cho đến khi mùa bóng rổ kết thúc.  Để 
một vận động viên nhận được giải thưởng, anh ta / cô ta phải là thành viên của đội 
trong toàn bộ mùa giải thể thao.  Các câu hỏi có thể được chuyển đến ông Averie 
Bush, Giám đốc thể thao theo số 539-6508.   
  
HOẠT ĐỘNG HOẶC SỰ KIỆN  
Học sinh tham dự một hoạt động hoặc sự kiện do trường tài trợ được thực hiện trên tài 
sản của trường, hoặc một địa điểm ngoài trang web được chỉ định, được yêu cầu tự 
hành xử đúng cách tại các sự kiện như vậy. Nghiêm cấm việc sở hữu hoặc sử dụng đồ 
uống có cồn, thuốc lá, thuốc lá điện tử hoặc các chất bất hợp pháp tại các chức năng 
của trường học. Các quan chức thực thi pháp luật sẽ xử lý những người vi phạm. Tất 
cả các quy tắc và chính sách của trường sẽ được thực thi tại tất cả các hoạt động của 
trường, mộtsự kiện thứ nd được thực hiện tại trường học tại nhà và đi của học sinh.  
  
CÁC HOẠT ĐỘNG DO NHÀ TRƯỜNG TÀI TRỢ 
Sau đây là các hoạt động do nhà trường tài trợ và tổ chức chịu trách nhiệm lập kế 
hoạch và thực hiện chúng: 

• Kỷ yếu và Ai là người – Nhân viên thường niên  
• Homecoming Events – Hội học sinh  
• Junior-Senior Prom hoặc Banquet – Junior Class  
• Pep Rallys – Hội học sinh, Cheerleaders  
• Hall of Fame – Nhân viên hàng năm  

      
Bất kỳ ý tưởng nào cho các sự kiện đặc biệt trước tiên phải được đề xuất với hội học 
sinh, được thảo luận và phê duyệt bởi hiệu trưởng.  
     



Trường chỉ tài trợ hai điệu nhảy mỗi năm, Homecoming Dance và JuniorSenior Prom. 
Tham dự ở cả hai chức năng nàyđược nói dối cho học sinh của trường và một khách. 
Những điệu nhảy này là chức năng của trường, do đó, hành vi sai trái của học sinh sẽ 
được đối xử giống như nếu nó xảy ra trong khi trường học đang trong phiên. Học sinh 
có trách nhiệm với khách của mình.  
       
Principal chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phối hợp và giám sát tất cả các hoạt động của 
sinh viên. Chủ tịch hội học sinh chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về tất cả các vấn 
đề liên quan đến hoạt động của học sinh.  
  
HỘI HỌC SINH/CÁN BỘ LỚP  
Hội đồng học sinh sẽ bao gồm đại diện của từng lớp trong trường. Chủ tịch hội học 
sinh sẽ là chủ tịch của hội sinh viên. Phó hiệu trưởng sẽ là phó chủ tịch của cơ quan 
sinh viên. Các council với các nhà tài trợ của họ sẽ giúp thúc đẩy phúc lợi chung của 
trường. Hiệu trưởng sẽ làm việc chặt chẽ với chủ tịch trong lĩnh vực chính phủ và các 
vấn đề của sinh viên.  
      
Hội học sinh sẽ bao gồm một chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, thủ quỹ và phóng viên. Chủ 
tịch của cơ quan sinh viên sẽ là một sinh viên năm cuối. Các ứng cử viên cho tất cả 
các văn phòng cơ thể sinh viên phải duy trì mức trung bình "C" trong quá trình học 
trung học của họ.  
  
NHÂN VIÊN HÀNG NĂM  
Nhân viên hàng năm chịu trách nhiệm vềviệc công khai kỷ yếu. Nhân viên được lựa 
chọn trong học kỳ mùa xuân của mỗi năm học. Tài trợ cho kỷ yếu là trách nhiệm của 
các nhân viên. Tất cả nhân viên được yêu cầu bán không gian quảng cáo trong kỷ yếu.  
Các nhân viên hàng năm cũng tài trợ cho cuộc thi Who's Who hàng năm. 
  
CHEERLEADERS  
Để đủ điều kiện thử sức với hoạt náo viên, học sinh sẽ tuân theo các hướng dẫn và 
yêu cầu điểm giống như các đội thể thao khác hoạt động dưới sự bảo trợ của Hiệp hội 
ivities Đạo luật Trường Trung họcMississippi.  Đội cổ vũ nên được lựa chọn từ toàn bộ 
cơ thể học sinh thay vì cấp lớp chọn lọc.  

• Để thử sức với trường trung học Harrison Central, học sinh phải được ghi 
danh và theo học tại trường trung học Harrison Central hoặc theo họctại một 
trong những trường trung chuyển của trường.  

• Để thử sức hoạt náo viên tại trường trung học D'Iberville, học sinh phải được 
ghi danh và theo học tại trường trung học D'Iberville hoặc theo học tại một 
trong những trường trung chuyển của nó.     

• Để thử sức với hoạt náo viên tại trường trung học West Harrison,học sinh 
phải được ghi danh và theo học tại trường trung học West Harrison hoặc 
theo học tại một trong những trường trung chuyển của nó.   

       
Để một vận động viên hoặc hoạt náo viên nhận được giải thưởng, anh ta / cô ta phải là 
thành viên của đội cho toàn bộ mùa giải thể thao.  
       
Học sinh có thể liên hệ với nhà tài trợ cổ vũ để có một bản sao của hiến pháp, quy tắc 
và quy định, và các yêu cầu về điểm số, đó sẽ là các quy tắc và quy định độc quyền 
cho người cổ vũ. Sẽ không có quy định bổ sung, yêu cầu của từng trường hoặchiến 
pháp dịgiáo. 
  
TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ CỦA HỌC SINH  
Học sinh nên cố gắng hết sức để theo kịp đồ đạc của chính họ. Học sinh nên hạn chế 
mang các vật dụng có giá trị cao hoặc một khoản tiền lớn đến trường. Tất cả các vật 
dụng mang đến trường phải đượcghimrõ ràng với tên của chủ sở hữu. Nhà trường  



không chịu trách nhiệm về các vật có giá trị bịmất. Học sinh được khuyến khích 
báo cáo sự mất mát cho nhân viên tài nguyên của trường, người sẽ thông báo cho 
chính quyền. Các vật dụng bị mất và tìm thấy được giữ trong văn phòng; Những vật 
phẩm không có người nhận mà arequyên góp cho tổ chức từ thiện vào cuối năm học. 
  
BẢO HIỂM  
Khu học chánh không cung cấp bảo hiểm cho học sinh. Bảo hiểm tai nạn có sẵn với 
một khoản phí danh nghĩa theo hai gói:  

a. Bảo hiểm 24 giờ  
b. Bảo hiểm trong giờ học.       

Thông tin có sẵn trong văn phòng trường. Các gói sẽ được phát bởi giáo viên 1st của 
bạn trong tuần đầu tiên của trường.  Tất cả học sinh tham gia ban nhạc hoặc bất kỳ 
hoạt động thể thao nào đều được yêu cầu được bảo hiểm chi trả.  

  
CHĂM SÓC TÒA NHÀ VÀ KHUÔN VIÊN  
Vẻ đẹp và sử dụng thực tế tài sản của trường phụ thuộc vào sự chăm sóc dành cho họ.  
Học sinh nên được dạy trách nhiệm đối với cả tài sản tư nhân và công cộng. Việc chăm 
sóc đồ nội thất, sách vở, thiết bị sân chơi, xe buýt trường học và tất cả các tài sản trường 
học khác phải được coi là trách nhiệm công cộng.  
       
Bất kỳ học sinh nào phá hủy, làm mất hoặc làm hỏng tài sản của trường sẽ phải trả chi 
phí sửa chữa hoặc thay thế. Một sinh viên không trả các chi phí này có thể bị đình chỉ 
hoặc đuổi học cho đến khi họ làm.  
       
Các nhân viên giám hộ cố gắng giữ cho căn cứ càng tốt đẹp càng tốt, nhưng sự hợp tác 
của sinh viên là cần thiết.  Sau khi tiêu thụ nước ngọt, sữa và các đồ uống giải khát khác, 
học sinh nên bỏ tất cả rác vào thùng rác.   
Nhà vệ sinh được chuẩn bị cho sinh viên chúng tôie. Khăn giấy và xà phòng lỏng có sẵn. 
Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng lảng vảng trong nhà vệ sinh dẫn đến thiệt hại. Học sinh nên 
tôn trọng quyền của các sinh viên khác bằng cách tuân theo các quy tắc sau:  

a. Không đặt đồ vật vào nhà vệ sinh.  
b. Chỉ đặt khăn giấy vệ sinh vàobát ilet.  
c. Không viết trên tường, dải phân cách hoặc cửa ra vào.  
d. Đừng lảng vảng, hoặc đẩy, trong nhà vệ sinh.  

  
ĐIỆN THOẠI TRƯỜNG HỌC  
Việc sử dụng điện thoại của trường bị hạn chế. Học sinh chỉ có thể sử dụng điện thoại 
cho mục đích khẩn cấp và chỉ với sự cho phép.  
  
THÔNG BÁO  
Thông báo sẽ chỉ được thực hiện vào đầu và cuối kỳ, ngoại trừ trong trường hợp khẩn 
cấp. Thông báocần phải được thực hiện nên được gửi đến hiệu trưởng trước 7:30 
sáng.m.  
  
QUY TRÌNH THỜI TIẾT KHẨN CẤP  
Tổng giám đốc giáo dục có thể cần phải cho học sinh nghỉ học sớm do tình huống khẩn 
cấp. Rất khuyến khích parents có một kế hoạch hành động được xây dựng trong 
trường hợp con của họ trở về nhà trong một ngôi nhà trống rỗng, đảm bảo rằng đứa 
trẻ biết phải làm gì và đi đâu trong trường hợp không có ai ở nhà. Các thông báo sẽ 
được đưa ra trên các đài phát thanh địa phương should school bị hủy bỏ hoặc phát 
hành sớm do thời tiết hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.  
  
HỎA HOẠN VÀ DIỄN TẬP THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT  
Học khu đã lên kế hoạch các thủ tục để đảm bảo an toàn cho mỗi học sinh trong 
trường hợp xảy ra hỏa hoạn hoặc thời tiết khắc nghiệt.  Các cuộc tập trận được tổ 



chức định kỳ trong năm để đảm bảo tốc độ và hiệu quả trong việc đưa trẻ em đến nơi 
an toàn được giao.  
         
Giáo viên sẽ giải thích các thủ tục sơ tán hỏa hoạn cho từng trẻ em.  Học sinh phải rời 
khỏi lớp học theo hàng có trật tự và diễu hành đến một pla ce được chỉ địnhbên ngoài 
tòa nhà.  Học sinh sẽ di chuyển nhanh chóng vì trật tự tốt sẽ cho phép.  Các giám sát 
viên sẽ kiểm tra tất cả các phần của tòa nhà để xác định rằng tất cả học sinh đã bỏ 
trống tòa nhà một cách an toàn.  
  
THAY ĐỔI THỜI GIAN  
Không có lớp học nào bị sa thải cho đến khi giáo viên cho phép học sinh rời khỏi lớp 
học. Chuông là một lời nhắc nhở cho giáo viên rằng đã đến lúc thay đổi lớp học. Tất cả 
học sinh dự kiến sẽ duy trì hành vi có trật tự và luôn di chuyển sang bên phải trong 
hành lang. 
  
ĐẾN MUỘN/NHẬN PHÒNG  
Tất cảcác nt stude đến muộn phải báo cáo với văn phòng và đăng nhập trước khi đến 
lớp. Học sinh báo cáo đến trường muộn hơn năm (5) phút sẽ được "đánh dấu vắng 
mặt" trong phần còn lại của thời gian. Tất cả học sinh đến muộn phải báo cáo vớivăn 
phòng khiêu vũ atten. Demerits sẽ được cấp để kiểm tra không đúng cách. 
  
GIÁN ĐOẠN LỚP HỌC  
Các lớp học sẽ không bị gián đoạn ngoại trừ những lý do quan trọng theo phê duyệt 
của hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng.  
  
GÂY QUỸ CỦA SINH VIÊN  
Cácdự án gây quỹ trong đó học sinh bán kẹo hoặc các tài liệu khác cho công chúng 
phải được tài trợ bởi một tổ chức do trường tài trợ. Tất cả việc gây quỹ phải có sự 
chấp thuận của hiệu trưởng, và tất cả các khoản tiền sẽ được gửi và giải ngân thông 
qua cáctài khoản hành vi chính thức củatrường. Những người gây quỹ cung cấp thực 
phẩm trong khuôn viên trường trong ngày học phải đáp ứng CÁC TIÊU CHUẨN 
SNACK THÔNG MINH.  Việc bán kẹo trong khuôn viên trường học như một người gây 
quỹ là không được phép.    Các dự án gây quỹ do các tổ chức phụ huynh tài trợ sẽ 
được điều chỉnh bởi chính sách này khi nhân viên khu học chánh phối hợp tham gia 
học sinh. 
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BÁN CÁC MẶT HÀNG Ở TRƯỜNG VÌ LỢI ÍCH CÁ 
NHÂN.  
  
SINH VIÊN NGOẠI HỐI  
Chương trình Du khách Ngoại hối được thiết kế để dạ hộicho việc trao đổi những 
người trẻ tuổi để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Hoa Kỳ và người dân 
các quốc gia khác.  Hội đồng Tiêu chuẩn Du lịch Giáo dục Quốc tế là một tổ chức phi 
lợi nhuận cam kết thiết lậpcác tiêu chuẩning cho du lịch giáo dục quốc tế. Nó giám sát 
việc tuân thủ các tiêu chuẩn của mình và chia sẻ thông tin về các tổ chức điều hành 
các chương trình du lịch và trao đổi giáo dục quốc tế ở cấp trung học. Các tiêu chuẩn 
của CSIET áp dụng  cho các chương trình vì lợi nhuận và phi lợi nhuận, kinh nghiệm 
dài và ngắn và các chương trình du lịch cho học sinh trung học Hoa Kỳ đi ra nước 
ngoài và cho học sinh trung học từ nước ngoài đến Hoa Kỳ. Hàng năm, CSIET công bố 
Danhsách Tư vấny của các chương trình trao đổi và du lịch giáo dục quốc tế như một 
dịch vụ cho các trường học và học sinh trung học quốc tế tương lai.   
  
Học khu Quận Harrison sẽ chấp nhận học sinh trao đổi từ các chương trình được tìm 
thấy để đáp ứng các standar ds CSIETvà có vị trí tốt với Hội đồng trường Quận 
Harrison.  



1. Học sinh trao đổi sẽ được nhận vào trường theo Chính sách của Hội đồng 
Trường Quận Harrison.  

2. Trước khi một học sinh được sắp xếp với gia đình chủ nhà của Quận Harrison, 
đại diện khu vực của Chương trình Trao đổi tham gia phải gửi thư yêu cầu nhập 
học cho Giám đốc Học khu Quận Harrison tùy thuộc vào sự chấp thuận của hội 
đồng trường.    

3. Mỗi tổ chức yêu cầu nhập học sinh sẽ được phép một vị trí. Yêu cầu sắp xếp học 
sinh thứ hai của một tổ chức sẽ được chỉ định trên cơ sở có sẵn sau ngày 1 tháng 
3 của năm học trước đó.   

4. Đơn đăng ký tuyển sinh và gói thông tin sinh viên từ tổ chức trao đổi cũng phải 
được hoàn thành vàchấm trước năm học.  

5. Phụ huynh chủ nhà, đại diện khu vực và học sinh trao đổi phải thiết lập một cuộc 
hẹn với cố vấn hướng dẫn để đăng ký lớp học và cung cấp những điều sau đây: 
hai (2) bằng chứng cư trú của phụ huynh chủ nhà và Giấy chứng nhận tuân thủ 
sức khỏe của Hoa hậuissippi trước ngày đầu tiên của năm học.    

6. Học sinh và gia đình chủ nhà phải tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định như 
được nêu trong sổ tay học sinh và chính sách của hội đồng trường.  

       
Các hướng dẫn sau đây sẽ được sử dụng khi xem xét học sinh nước ngoài để nhập 
học tại Học khu Quận Harrison:  
1. Hồ sơ đăng ký nhập học phải được hoàn thành và nộp trước khi bắt đầu năm học.  
2. Theo nguyên tắc chung, không quá hai sinh viên trao đổi từ mỗi chương trình trao 

đổi bị NASSP xử phạt sẽ được chấp nhận nhập học trong bất kỳ năm học nào. 
Việc mua sắm quyền giám hộ hợp pháp của phụ huynh chủ nhà sẽ không được 
chấp nhận với mục đích nhập học vàoTrường Trung học Harrison County. Tương 
tự như vậy, không quá hai sinh viên từ bất kỳ một quốc gia nào nên được chấp 
nhận và tỷ lệ một sinh viên trao đổi trên mỗi 250 sinh viên thông thường không 
được vượt quá với tối đa là năm.  

3. Phụ huynh chủ nhà của học sinh trao đổi phải là cư dân legal của Học khu Quận 
Harrison.  

4. Sinh viên trao đổi sẽ được ghi danh vào các khóa học trên cơ sở không gian có 
sẵn và sẽ không gây nguy hiểm cho việc ghi danh của sinh viên truyền thống.  

5. Sinh viên trao đổi sẽ được dự kiến sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc, chính sách, luật 
pháp của địa phương và địa phương, v.v. liên quan đến việc tham dự, trang 
nghiêm và thành tích cho trường học, nhà nước và quốc gia, cũng như là một 
nguồn lực cho các trường học và cộng đồng và đại diện cho quê hương của họ 
một cách đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên,  hiệu trưởng có thể từ bỏ một số yêu cầu 
tham dự nhất định nếu học sinh nên tham gia vào một chuyến đi giáo dục hoặc 
kinh nghiệm nói. 

6. Học sinh trao đổi sẽ được xếp vào cấp lớp phù hợp dựa trên độ tuổi và trình độ 
hoàn thành tại trường của mình ở nước sở tại.  

7. Sinh viên trao đổi được xem xét cho bất kỳ giải thưởng học thuật nào sẽ nhận 
được "Giấy chứng nhận xuất sắc trong học tập", nhưng sẽ không cạnh tranh với 
sinh viên truyền thống cho các giải thưởng học thuật.  

8. Đó là triết lý của học khu rằng những sinh viên như vậy ở đây, chủ yếu, cho trải 
nghiệm văn hóa, với cuộc thi học thuật và thể thao mang ưu tiên thấp hơn. Tuy 
nhiên,particip ation trong các hoạt động ngoại khóa được khuyến khích mặc dù 
không có văn phòng tự chọn có thể được tổ chức và thành tích học tập cao được 
mong đợi.  

9. Sinh viên trao đổi hoặc nhà tài trợ của mình phải cung cấp bản dịch tiếng Anh của 
tín chỉ.  

10. Học sinh trao đổi sẽ không được phéptừ một trường học trong Khu học chánh 
Quận Harrison.  Như đã nêu, sinh viên ngoại hối được nhận cho mục đích trao đổi 
văn hóa để có kinh nghiệm giữa các sinh viên nước ngoài, sinh viên, giảng viên 
và cộng đồng truyền thống.  



11. Học sinh mUST chứng minh một mức độ chấp nhận được của trình độ tiếng Anh.  
  
ĐĂNG KÝ SINH VIÊN  
Học khu Quận Harrison đang cung cấp đăng ký trực tuyến được cung cấp bởi Power  
Trường học. Nếu con bạn là học sinh trở về học khu, vui lòng đăng nhập vào tài khoản 
phụ huynh trường Powe r của bạnđể đăng ký cho con bạn. Học sinh mới đến học khu 
sẽ truy cập trang web của học khu  www.harrison,.k12.ms.us để biết thêm thông tin.   

Tất cả học sinh vào các trường công lập ở Mississippi lần đầu tiên, phải xuất trình một 
bản sao có chứng thực giấy khai sinh của họ và hai bằng chứng cư trú. Một đứa trẻ 
phải sáu tuổi (mẫu giáo-năm tuổi) vào hoặc trước ngày 1 tháng 9, để ghi danh cho năm 
học. Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh phảibực bội trước khi học 
sinh được đăng ký. 

YÊU CẦU TIÊM CHỦNG 
Tất cả học sinh từ lớp mẫu giáo đến mười hai tuổi, những người có kế hoạch ghi danh 
vào Harrison  
Học khu Quận lần đầu tiên, sẽ được yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận  
Compliance trước khi học sinh sẽ được phép đến trường.  Giấy chứng nhận tuân thủ, 
Mẫu 121 của Sở Y tế Mississippi, có thể được lấy từ Sở Y tế Quận Harrison hoặc bác 
sĩ tư nhân.  
  
Yêu cầu học sinh phảicó giấy chứng nhận tuân thủ trước khi được phép đi học được 
cơ quan lập pháp tiểu bang bắt buộc vào năm 1978. Các quan chức nhà trường không 
thể đưa ra ngoại lệ cũng như không cấp giấy chứng nhận tuân thủ.  Nhân viên Y tế 
Quận đặt tại Sở Y tế Quận Harrison có thể đưa ra các trường hợp ngoại lệ vì lý do y tế.   
  
 Các loại vắc-xin sau đây được yêu cầu đi học:   
A. DTap (bạch hầu, uốn ván, ho gà)   
B. Bại liệt   
C. Viêm gan B   
D. MMR (Sởi, Quai bị, Rubella)   
E. Varicella (Thủy đậu)  
F. Tdap (Uốn ván, Bạch hầu và Ho gà tế bào) – 7 độ th 
  
Học sinh vào một trường học quận Harrison từ một trường công lập khác ở Mississippi 
được yêu cầu xuất trình bằng chứng giải phóng mặt bằng từ trường cũ của họ trước 
khi enrollment.  Học sinh sẽ được hiệu trưởng nhà trường đưa vào lớp học. Một bài 
kiểm tra tiêu chuẩn sẽ được quản lý như một trợ giúp trong việc sắp xếp đúng vị trí của 
học sinh từ các trường không được công nhận.  
  
CHĂM SÓC Y TẾ:  
  
QUẢN LÝ THUỐC   
Bất kỳ học sinh nào cần dùng thuốc tại trường phải tuân thủ chính sách của khu học 
chánh về việc quản lý thuốc. Học sinh không được mang theo thuốc dưới bất kỳ hình 
thức nào đến trường hoặc uống thuốc từ trường trừ khi có sự sắp xếp đặc biệt với y tá 
và hiệu trưởng của trường.  
  
QUẢN LÝ THUỐC THEO TOA  
Nhân viên nhà trường sẽ không quản lý thuốc theo toa cho học sinh trừ khi cha mẹ / 
người giám hộ của học sinh đã ký Ủy quyền quản lý thuốc trong quá trình đăng ký trực 
tuyến.   
  



Phụ huynh/người giám hộ có trách nhiệm đưa thuốc đến trường.  Tất cả các loại thuốc 
phải được đặt trong một thùng chứa thích hợp với nhãn từ hiệu thuốc nêu rõ như sau:    
1. Tên học sinh  
2. Tên của tôidicine  
3. Lộ trình/Phương pháp quản lý  
4. Thời gian để quản lý thuốc  
5. Liều lượng thuốc   
  

A. Thuốc theo toa -  Mẫu giấy phép dùng thuốc để quản lý thuốc phải được 
hoàn thành trực tuyến bởi phụ huynh / người giám hộ và được đưa vào 
hồ sơ tại trường trước khi bất kỳ loại thuốc nào sẽ được đưa ra tại trường.  
Một ủy quyền mới phải được hoàn thành vào đầu mỗi năm hoặc bất cứ 
khi nào có sự thay đổi về liều lượng hoặc lịch trình thuốc. Theo luật tiểu 
bang, những sinh viên cần giữ một số loại thuốc trong sở hữu của họ cho 
các trường hợp khẩn cấp sẽ cần sự cho phép của người giám hộ cha mẹ 
của họ và vật lý trị liệuan. Tất cả các mẫu ủy quyền có sẵn trực tuyến tại 
thời điểm đăng ký hoặc từ y tá của trường. Thuốc theo toa phải được 
cung cấp và mang đến trường bởi phụ huynh / người giám hộ hoặc người 
lớn được ủy quyền. 

   
Thuốc phải có trong hộp đựng la beled banđầu.  Nhãn theo toa phải có tên 
của học sinh, tên của thuốc, liều lượng, tuyến đường, thời gian được đưa 
ra và tên của bác sĩ kê đơn. Phụ huynh nên yêu cầu dược sĩ cung cấp 
một thùng chứa được dán nhãn để sử dụng ở trường.  Chỉ có số lượng 
liều cần thiết ở trường nên được đưa vào thùng chứa. Trách nhiệm của 
phụ huynh / người giám hộ là đảm bảo rằng có sẵn đủ thuốc tại trường. 
Bất kỳ loại thuốc mới hoặc thay đổi nào cũng phải được mang theo 
ngườigiám hộ / người giám hộ cho y tá củatrường. 
  
Trong trường hợp y tá của trường không có sẵn để quản lý thuốc, ví dụ: 
chuyến đi thực địa, nhân viên trường học không có giấy phép, những 
người đã hoàn thành Khóa đào tạo quản lý thuốc hỗ trợ, sẽ hỗ trợ học 
sinh vớita king thuốc của mình. Một số hạn chế có thể được áp dụng.   
  
Tất cả các loại thuốc sẽ được giữ trong một khu vực an toàn tại trường 
học và chỉ được quản lý bởi nhân viên được chỉ định. Tất cả các loại 
thuốc của học sinh phải được phụ huynh / người giám hộ lấy vào cuối 
năm học hoặc khi không còn cần dùng thuốc. Thuốc còn lại ở trường sẽ 
được xử lý vào ngày làm việc cuối cùng của y tá trường.   
  

B. Thuốc không kê đơn - Y tá của trường, theo lệnh thường trực được viết 
bởi Giám đốc Y tế Học khu Quận Harrison và với sự cho phép trực tuyến 
của phụ huynh / người giám hộ, có thể cung cấp một số lượng hạn chế 
các loại thuốc không kê đơn. Nếu y tá của trường không có sẵn, phụ 
huynh / người giám hộ phải mang thuốc đến trường và quản lý  nó.  Học 
sinh yêu cầu Ủy quyền quản lý Mẫu thuốc không kê đơn đã hoàn thành và 
có chữ ký của phụ huynh / người giám hộ để nhận thuốc không kê đơn tại 
trường. Giấy phép này được hoàn thành trực tuyến với đăng ký sinh viên, 
điểmd có giá trị trong một năm. Các y tá trường học sẽ không thể quản lý 
bất kỳ loại thuốc quá số nào khác trừ khi những điều sau đây được hoàn 
thành: 

• Thuốc đã được kê đơn bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe được cấp phép 

• Thuốc được đưa đến trường, trong mộtchai / thùng chứa theo toa 
được dán nhãn operly, bởi phụ huynh / người giám hộ. 



• Văn bản ủy quyền từ cha mẹ/người giám hộ đã được nhận  
  

C. Quản lý thuốc trên chuyến đi thực địa -  Do mức độ nghiêm trọng của 
tình trạng y tế của học sinh trong khuôn viên trường học, y tá trường học 
có thể không tham dự các chuyến đi thực địa. Các quy định sẽ được thực 
hiện để đào tạo nhân viên trường chuyên nghiệp để hỗ trợ sinh viên quản 
lý thuốc trong các chuyến đi thực địa. Một số hạn chế  có thể được áp 
dụng. 

  
Nhà trường có quyền từ chối quản lý bất kỳ loại thuốc nào khi hoàn cảnh đảm bảo 
hành động đó. Điều này có thể bao gồm phản ứng bất lợi, hướng dẫn không đầy đủ 
cho quản lý, không tuân thủ của phụ huynh hoặc học sinh với chính sách school, hoặc 
các tình huống giảm nhẹ khác. Cha mẹ /người giám hộ sẽ được thông báo về những 
tình huống này.   
  
HEN SUYỄN VÀ SỐC PHẢN VỆ ĐẠO LUẬT AN TOÀN TRẺ EM  
Học khu Quận Harrison sẽ tuân thủ Đạo luật Hen suyễn và Sốc phản vệ. Y tá hoặc 
nhân viên trained, theo lệnh thường trực được viết bởi giám đốc y tế của Học khu 
Quận Harrison, sẽ quản lý một epinephrine tự tiêm cho một học sinh được cho là, với 
thiện chí, có phản ứng sốc phản vệ, cho dù học sinh có đơn thuốc epinephrine hay 
không. Mã MS §3711-71.  Y tá hoặc nhân viên được đào tạo của trường, theo lệnh 
thường trực được viết bởi Giám đốc Y tế Trường Học quận Harrison có thể quản lý 
thuốc và duy trì để sử dụng khi cần thiết.  Thuốc theo quy định cho bệnh hen suyễn 
(thuốc cứu hộ) và sốc phản vệ (epinephrine) nên được giữ trong phòng khám y tá trừ 
khi có văn bản cho phép học sinh mang các loại thuốc theo toa này đã được bác sĩ, 
phụ huynh và y tá trường học đồng ý. Nó đòi hỏi, một phần, rằng học sinh đã chứng 
minh sự trưởng thành cần thiết để giữ nó trên người của họ.  Nếu con bạn đã được 
chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn hoặc sốc phản vệ, Kế hoạch hành động của Học 
khu Quận Harrison phải được hoàn thành bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe và phụ huynh / người giám hộ vào đầu mỗi năm hoặc bất cứ khi nào có sự thay 
đổi về liều lượng hoặc lịch trình thuốc. Những biểu mẫu này có sẵn trực tuyến tại 
thời điểm đăng ký hoặc từ y tá của trường. 
  
BỆNH TRUYỀN NHIỄM  
Tại Học khu Harrison County, trách nhiệm của chúng tôi là chủ động chống lại sự lây 
lan của nhiễm trùng. Học sinh sẽ được đưa về nhà và ở nhà cho đến khi họ không bị 
sốt (Nhiệt độ dưới 100,0 độ F được uống) trong 24 giờ đểsử dụng thuốc hạ sốt. Khi 
học sinh bị bệnh ở trường, y tá hoặc nhân viên của trường sẽ được theo dõi và phụ 
huynh / người giám hộ sẽ được liên lạc để thanh toán.  
  
Học sinh mắc bệnh truyền nhiễm được yêu cầu ở nhà cho đến khi bác sĩ chứng nhận 
họ có thể trở lại trường học. Dưới đây là hướng dẫn về các bệnh truyền nhiễm mà trẻ 
em dễ mắc nhất.   
● COVID-19: SARS-CoV-2 HOẶC COVID-19 là một bệnh hô hấp do SARS-CoV-2 

gây ra, một coronaviru mớiđược phát hiện vào năm 2019. Virus được cho là lây lan 
chủ yếu từ người sang người thông qua các giọt hô hấp được tạo ra khi người bị 
nhiễm bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Một số người bị nhiễm bệnh có thể không 
có triệu chứng. Đối với những người có triệu chứng, bệnhcó thể từ nhẹ đến nặng. 
COVID-19 ĐƯỢC ĐẶC TRƯNG BỞI SỐT HOẶC ỚN LẠNH, HO, KHÓ THỞ HOẶC  

KHÓ THỞ, MỆT MỎI, ĐAU NHỨC CƠ BẮP HOẶC CƠ THỂ, MẤT MỚI  
VỊ GIÁC HOẶC MÙI, ĐAU HỌNG, NGHẸT MŨI HOẶC SỔ MŨI, BUỒN NÔN  
HOẶC NÔN MỬA VÀ TIÊU CHẢY. COVID-19 CÓ THỂ KHÔNG THỂ PHÂN BIỆT 
ĐƯỢC VỚI CÁC BỆNH DO CÁC VIRUS ĐƯỜNG HÔ HẤP HOẶC CÚM KHÁC GÂY 
RA.  
HƯỚNG DẪN TỪ BỘ Y TẾ MISSISSIPPI (MSDH) VÀ  



TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH (CDC) SẼ ĐƯỢC THEO DÕI LIÊN QUAN  
TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC SAU KHI BỊ BỆNH, XÉT NGHIỆM COVID-19 VÀ  
MANDANTORY CÁCH LY SAU KHI TIẾP XÚC VỚI COVID-19.   

● Thủy đậu: Một bệnh do virus có khả năng lây nhiễm cao bắt đầu với những vết 
sưng nhỏ màu đỏ biến thành mụn nước sau vài giờ. Các mụn nước thường kéo dài 
trong 3-4 ngày và sau đó bắt đầu khô và tạo thành vảy. Những tổn thương này (vết 
sưng / mụn nước) hầu như luôn xuất hiện đầu tiên trênthân cây chứ không phải là 
tứchi. Trẻ có thể trở lại trường sau khi các tổn thương bị bong tróc và khô và không 
có tổn thương mới nào hình thành. Trẻ em tiếp xúc có thể đi học.   

● FLU (Cúm): Cúm là một bệnh virus cấp tính (khởi phát đột ngột) của đường tory hô 
hấpđặc trưng bởi sốt, đau đầu, đau cơ, đau khớp, khó chịu, nghẹt mũi, đau họng và 
ho. Cúm ở trẻ em có thể không thể phân biệt được với các bệnh do các virus 
đường hô hấp khác gây ra. Học sinh có thể trở lại trường khi không bị sốt trong 24 
giờ và cảm thấy khỏe mạnh. 

  
● Viêm gan: Giải phóng mặt bằng bởi bác sĩ.   
  
● Sởi (Rubella): Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, ho hack và viêm kết mạc. Trẻ có 

thể trở lại trường khi không bị sốt và phát ban đang mờ dần (ly thông thường 
nàymất 5 đến 7 ngày).  Trẻ em tiếp xúc có thể đi học.   

  
● Viêm màng não mô cầu: Bệnh này là một bệnh hiếm gặp nhưng đôi khi gây tử vong 

ảnh hưởng đến màng tủy sống và não. Viêm màng não có thể được gây ra bởi một 
loạt các sinh vật hoặc vi trùng như Haemophilus influenzae loại b (Hib) và Neisseria 
meningitidis (não mô cầu).  Nó lây lan qua trao đổi các giọt hô hấp, bao gồm chia sẻ 
đồ uống hoặc dụng cụ, hôn, ho và hắt hơi. Các triệu chứng có thể bao gồm sốt cao 
đột ngột, đau đầu, cứng cổ, buồn nôn, nôn và kiệt sức. Các triệu chứng tiến triển 
nhanh chóng, và chăm sóc y tế kịp thời là rất quan trọng. Tiêm chủng có thể làm 
giảm nguy cơ của một người và được khuyến cáo mạnh mẽ cho tất cả các 
preteens, thanh thiếu niên và thanh niên. Cá nhân bị nhiễm bệnhcó thể trở lại 
trường học sau khi điều trị bằng kháng sinh và giải phóng mặt bằng bởi bácsĩ.   

  
● Bệnh bạch cầu đơn nhân: Đây là một bệnh truyền nhiễm đặc trưng bởi sốt, đau 

họng, sưng tuyến ở vùng cổ và suy nhược tổng quát. Đứa trẻ không cần phảiđược 
tách ra khỏi lớp, trừ khi được yêu cầu vì lý do y tế, nhưng có thể trở lại khi không bị 
sốt và cảm thấy đủ khỏe và giải phóng mặt bằng bởi bác sĩ.   

  
● Quai bị: Đau khi nhai hoặc nuốt có thể là triệu chứng sớm nhất, tiếp theo là ớn lạnh 

và đau đầu. Đứa trẻkhông trở lại trường cho đến khi tất cả các vết sưng đã biến 
mất, thường là chín đến mười hai (9-12) ngày kể từ khi khởi phát.   

  
● Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) Đây là một bệnh truyền nhiễm đặc trưng bởi đỏ mắt, 

rách quá nhiều, ngứa và chảy dịch. Một số  trường hợp có thể cần kháng sinh; do 
đó, cần đi khám bác sĩ. Trẻ em có thể trở lại trường sau khi bác sĩ đã được nhìn 
thấy, hoặc khi đỏ / chảy dịch đang được cải thiện.  

  
● Strep throat / Scarlet Fever: Strep throat là một bệnh truyền nhiễm đặc trưng bởi 

đau họng, sốt và các tuyến bạch huyết mềm, sưng ở cổ. Sốt đỏ tươi là một bệnh 
nhiễm liên cầu khuẩn với phát ban (phát ban scarlatiniform). Nó thường liên quan 
đến viêm họng liên cầu khuẩn. Ngoài các dấu hiệu và triệu chứng của viêm họng 
liên cầu khuẩn,  người bị sốt đỏ tươi có phát ban viêm, giống như giấy nhám và đôi 
khi là lưỡi rất đỏ hoặc "dâu tây". Phát ban là do một chất độc được tạo ra bởi chủng 
vi khuẩn lây nhiễm. Học sinh có thể trở lại lớp học 24 giờ sau khi bắt đầu điều trịnếu 
không bịsốt. 



  

● Hướng dẫn từ bất kỳ cơ quan y tế công cộng nào sẽ được tuân theo cho bất kỳ loại 
virus nào lây lan.   

  
NHIỄM TRÙNG DA:  

• Chốc lở: Trẻ có thể trở lại lớp học 24 giờ sau khi bắt đầu điều trị. Các tổn 
thương vẫn còn rỉ ra và trên bề mặt da tiếp xúc nên được che phủ.   

• Poison Ivy/Oak:Không lây nhiễm cho người.   
• Giun đũa: TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC KHI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ. MỘT SỐ 

CÁC TRƯỜNG HỢP GIUN ĐŨA CÓ THỂ CẦN TOA  
ĐIỀU TRỊ; DO ĐÓ, THEO DÕI VỚI MỘT CHĂM SÓC SỨC KHỎE  
NHÀ CUNG CẤP CÓ THỂ CẦN THIẾT. CÁC GIAO THỨC CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE SẼ ĐƯỢC TUÂN THỦ.   

• GHẺ: TRỞ LẠI TRƯỜNG KHI ĐANG ĐIỀU TRỊ. THƯỜNGCÁC TRƯỜNG 
HỢP NGHI NGỜ MẮC GHẺCÓ THỂ CẦN ĐIỀU TRỊ THEO TOA; DO ĐÓ, 
THEO DÕI VỚI MỘT CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
NHÀ CUNG CẤP CÓ THỂ CẦN THIẾT. CÁC GIAO THỨC CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE SẼ ĐƯỢC TUÂN THỦ.   

• STAPH HOẶC Staphylococcus là  một nhóm vi khuẩn (vi khuẩn hoặc vi 
trùng) có thể gây ra một số bệnh truyền nhiễm. Staphylococcus được gọi là 
tụ cầu khuẩn (phát âm là "nhân viên"). Bệnh liên quan đến tụ cầu khuẩn có 
thể từ nhẹ và không cần điều trị đến nặng và có khả năng gây tử vong. Trẻ 
em bị nhiễm tụ cầu khuẩn nhẹ của ván trượt tuyếtnhư mụn nhọt có thể đi 
học. Những người bị nhiễm tụ cầu khuẩn nghiêm trọng hơn cần điều trị y tế 
không nên quay trở lại trường cho đến 24 giờ sau khi điều trị bắt đầu và 
không bị sốt. Bất kỳ tổn thương nào đang rỉ ra và trênbề mặt da d nên được 
phủ băng chống ròrỉ. Giải phóng mặt bằng bởi một nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe có thể được coi là cần thiết trong trường hợp nghi ngờ 
nghiêm trọng 
NHIỄM TRÙNG.   

  
BỆNH TRUYỀN NHIỄM LÂY LAN QUA TIẾP XÚC KHÔNG BÌNH THƯỜNG  
Khi bằng chứng hoặc thông tin đáng tin cậy từ một nguồn đủ điều kiện xác nhận rằng 
một học sinh / nhân viên được biết là có một bệnh truyền nhiễm hoặc nhiễm trùng 
được biết là không lây lan qua tiếp xúc thông thường như, nhiễm HIV, viêm gan B và 
các loại khác như disgiảm bớt, quyết định về việc liệu người bị ảnh hưởng sẽ ở lại 
trong môi trường trường học sẽ được giải quyết theo từng trường hợp theo luật tiểu 
bang và liên bang. 
CHĂM SÓC KHẨN CẤP (SƠ CỨU)  
Nhà trường cố gắng cung cấp một môi trường trong đó học sinh sẽ được an toàn khỏi 
tai nạn.  Các trường hợp khẩn cấp sẽ được xử lý kịp thời bởi giáo viên, chuyên gia sơ 
cứu và hiệu trưởng bằng cách thực hiện hành động thích hợp, bao gồm gửi một đứa 
trẻ đếnnghiênh lợn, triệu tập viện trợ y tế hoặc xe cứu thương. Trong mọi trường hợp 
cần thiết phải gửi học sinh đến bệnh viện, mọi nỗ lực phải được thực hiện để thông 
báo cho phụ huynh.  
  
Nếu tai nạn xảy ra, sơ cứu sẽ được thực hiện.  Nhân viên nhà trường không được 
vượt quá thực hành của chúng tôivề sơ cứu có thẩm quyền (Tiêu chuẩn CPR / Sơ cứu 
tiêu chuẩn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ).  Khi một học sinh bị bệnh hoặc bị thương 
ở trường, nhân viên nhà trường sẽ được nhân viên nhà trường theo dõi và, nếu cần 
thiết, phụ huynh / người giám hộ sẽ được liên lạc.  
  



CHÍNH SÁCH CHẤY RẬN CỦA TRƯỜNG HỌC QUẬN HARRISON 
 I.  XÁC ĐỊNH TRẺ EM BỊ NHIỄM BỆNH 

Trong suốtcả năm, bất kỳ học sinh nào bị nghi ngờ có chấy sẽ được 
giáo viên kiểm tra và, nếu thấy bằng chứng về sự phá hoại, được kiểm 
tra lại bởi giám khảo "xác nhận". Nếu bị nhiễm bệnh, đứa trẻ sẽ được 
xử lý như mô tả trong phần 2, "XỬ LÝ TRẺ EM BỊ NHIỄM BỆNH", dưới 
đây Nếu một đứa trẻ trong lớp học được phát hiện bị nhiễm khuẩn, 
toàn bộ lớp học sẽ được sàng lọc như mô tả ở trên. (Cái này 
được khuyến cáo bởi MS Dept của Health nhưng không bắt buộc.) 

 II.  XỬ LÝ TRẺ EM BỊ NHIỄM BỆNH 
Cha mẹ sẽ được gọi để bắt đầu điều trị như được mô tả trong phần 3, 
"điều trị" xem bên dưới. Chăm sóc sẽ được thực hiện để không làm xấu 
hổ đứa trẻ và để đảm bảo rằng không có sự kỳ thị nào được gắn liền 
vớianh ấy / cô ấy. Hướng dẫn chi tiết để điều trị sẽ được gửi về nhà với 
đứa trẻ.   
Trở lại trường học - Đứa trẻ có thể trở lại trường ngay khi cha mẹ 
cung cấp bằng chứng điều trị, hoặc là một lưu ý từ phụ huynh mô tả 
việc điều trị, một lưu ý nêu rõ ngày điều trị: ví dụ: "Johnny đã được 
điều trị bằng dầu gội XYZ theo hướng dẫn đóng gói vào ngày 
9/12/2011", và đầu hộp hoặc nhãn gói từ sản phẩm được sử dụng. 
Việc điều trị nên là một điều trị y tế được phê duyệt và không phải là 
một phương thuốc tại nhà. Tại time này, đứa trẻ sẽ được kiểm tra lại. 
Một vài trứng (trứng) vẫn có thể được nhìn thấy ngay cả ở một đứa trẻ 
được điều trị đầy đủ và không phải là bằng chứng về sự phá hoại liên 
tục. Nếu đứa trẻ không được điều trị thỏa đáng, việc nhập viện sẽ bị từ 
chối.   
Sau lần thứ bainciden ce hoặc thông báo về chấy trong vòng một năm 
học, học sinh sẽ được chuyển đến sở y tế quận để được hướng dẫn 
và hỗ trợ.  

 III.  ĐIỀU TRỊ  
CÁ NHÂN – Một số sản phẩm hiệu quả có sẵn tại quầy (OTC) và mẫu 
đơn thuốc. Các loại thuốc không kê đơn được Cục Quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt có chứa một trong các 
thành phần hoạt chất sau: Pyrethrins kết hợp với piperonyl butoxide 
hoặc kem dưỡng da Permethrin 1%. Các loại thuốc theo toa được 
FDA chấp thuận là Benzyl alcohol lotion, 5%, Ivermectin lotion, 0,5% 
và Malathion lotion, 0,5%. Điều trị bằng bất kỳ sản phẩm pediculocidal 
(diệt chấy) nào cũng phải đầy đủ. Một phương pháp điều trị ban đầu 
sẽ tiêu diệt chấy trưởng thành và ấu trùng nhưng sẽ không giết chết 
tất cả trứng. Một điều trị thứ hai 7-10 ngày sau đó (8 là lý tưởng), sau 
khi trứng còn lại sau lần điều trị đầu tiên đã nở, sẽ giết chết chấy mới 
nở trước khi chúng trưởng thành và sinh sản và hoàn thành quá trình 
điều trị. Một điều trị thứ hai được khuyến cáo trừ khi có quy định khác 
của một cian physi. Nếu chỉ có một điều trị được quy định, học sinh sẽ 
được kiểm tra lại khi trở lại trường, và sau đó một lần nữa trong bảy 
(7) ngày. Nếu điều trị lần thứ hai được thực hiện hoặc cần thiết, cha 
mẹ phải cung cấp bằng chứng về việc điều trị không sớm hơn bảy (7) 
ngày và no dài hơn mười (10) ngày sau ngày đầu tiên. Bằng chứng 
tương tự, lưu ý từ nhãn phụ huynh và hộp top / gói, là bắt buộc. Một 
đứa trẻ không nên bỏ lỡ nhiều hơn một (1) hoặc hai (2) ngày vì điều trị 
chấy. Nếu đứa trẻ vắng mặt quá ba (3)ngày, nhân viên đi học sẽ được 
thông báo.  

IV. HỌC SINH BỊ CHẤY RẬN ĐỊNH KỲ:  
Nếu một học sinh đã có chấy trong ba (3) lần trong (1) năm học trong 
khi đi học, hoặc nếu cha mẹ của học sinh đã được các quan chức nhà 
trường thông báo rằng học sinh đã có chấy trong ba (3) lần trong một 



(1) năm học, theo xác định của y tá trường, hiệu trưởng hoặc quản trị 
viên sẽ thông báo và giới thiệu sở y tế quận về vấn đề lặp đi lặp lại 
của chấy mà học sinh đó. Sở y tế quận sau đó sẽ hướng dẫn cha mẹ 
của đứa trẻ về cách điều trị chấy, loại bỏ chấy khỏi các vật dụng gia 
đình và ngăn ngừa sự tái phát củachấy head. 
Gia đình - Các thành viên trong gia đình của một đứa trẻ bị chấy nên 
được kiểm tra chấy (hoặc bởi một thành viên trong gia đình biết cách, 
bác sĩ gia đình hoặc người khác am hiểu về chấy) và bất kỳ người bị 
nhiễm bệnh nào cũng nên được điều trị như mô tả ở trên. Những 
người ngủ chung giường với trẻ bị nhiễm bệnh nên được kiểm tra và 
cũng có thể cần điều trị.   

  
CHÍNH SÁCH RỆP  
Khi một học sinh được xác định có rệp có trên chúng ở trường, phụ huynh sẽ được liên 
lạc và tài liệu giáo dục về rệp trầnting và chăm sóc tại trường sẽ được trao cho phụ 
huynh để ngăn chặn sự lây lan của rệp ở trường. Báo cáo nhanh chóng là cần thiết để 
sự hiện diện có thể được xác nhận và hành động kịp thời được thực hiện để ngăn 
chặn sự lây lan. Dựa trên đánh giá, hiệu trưởng mộtd / hoặc y tá của trường có thể yêu 
cầu học sinh bị sa thải trong phần còn lại của ngày để giải quyết sự phá hoại.  
  
CHÍNH SÁCH HIV CỦA TRƯỜNG HỌC QUẬN HARRISON 
Một học sinh bị nhiễm HIV có quyền đi học và nhận dịch vụ như bất kỳ học sinh nào 
khác và sẽ phải tuân theo các quy tắc và chính sách tương tự.  Các cơ quan nhà 
trường sẽ xác định vị trí giáo dục của một học sinh bị nhiễm HIV trên cơ sở từng 
trường hợp cụ thể theo các chính sách và thủ tục đã được thiết lập cho một học sinh 
cóvấn đề về bệnh h hoặc khuyết tật mãntính.  Ban giám hiệu nhà trường sẽ tham khảo 
ý kiến bác sĩ và phụ huynh của học sinh (hoặc người giám hộ); tôn trọng quyền riêng 
tư của học sinh và gia đình; và đánh giá lại vị trí nếu có sự thay đổi trong nhu cầu của 
học sinh về accommodation hoặc dịch vụ.  Phụ huynh hoặc người giám hộ của học 
sinh sẽ được yêu cầu ký vào bản phát hành mẫu thông tin để cho phép liên lạc giữa 
bác sĩ và hệ thống trường học.  
  
CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG TỰ TỬ  
Học khu Quận Harrison công nhận tự tử that là nguyên nhân chính gây tử vong trong 
giới trẻ và cần được xem xét nghiêm túc. Khu học chánh này sẽ sử dụng các tài liệu 
đào tạo và tài nguyên do Sở Sức khỏe Tâm thần Mississippi phát triển và phải tuân thủ 
tất cả các yêu cầu củaSở Giáo dục Mississippi về phòng chống tự tử. 
          
THỦ TỤC KHỦNG HOẢNG SINH VIÊN 
Trong trường hợp học sinh bày tỏ ý nghĩ tự tử, đe dọa tự làm hại bản thân hoặc gây 
hại cho người khác, các bước sau đây sẽ được tuân theo:   

1. Nhà trường sẽ liên hệ vớiphụ huynh / người giám hộ hợp pháp để giải 
thích tình hình với học sinh và giải thích chính sách của Học khu Quận Harrison.   
2. Quản trị viên nhà trường sẽ xác định xem tình hình có đặt ra nhu cầu 
cấp bách cho học sinh được chuyển ngay đến cơ sở y tế / chăm sóc sức khỏe 
nam giớibằng xe phản ứng khẩn cấp, Đơn vị ổn định khủng hoảng hoặc bởi phụ 
huynh / người giám hộ.    
3. Nếu không có nhu cầu cấp bách cho học sinh được chuyển ngay đến 
cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần / chăm sóc sức khỏe, phụ huynh / guardian 
sẽ liên hệ với cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần / chăm sóc sức khỏe mà họ 
chọn để thiết lập đánh giá cho học sinh. Để hỗ trợ phụ huynh, nhà trường sẽ cung 
cấp cho phụ huynh danh sách các nhà cung cấp địa phương có thể tiến hành 
đánh giá. Cha mẹ có thể chọn cơ sở mà họ lựa chọn.    4.  Học sinh sẽ không 
được phép trở lại trường cho đến khi được đánh giá bởi một chuyên gia (hoặc cơ 
sở) sức khỏe tâm thần được cấp phép, người cung cấp tài liệu có chữ ký nói rằng 
học sinh đã được đánh giá. Phụ huynh/ người giám hộ, student hoặc cơ sở sức 



khỏe tâm thần  phải cung cấp một bản sao của tài liệu này và khuyến nghị cho 
nhà trường khi học sinh trở lại. Các email được ghi lại sẽ được chấp nhận từ 
chuyên gia hoặc cơ sở sức khỏe tâm thần. Quận sẽ tuân thủ khuyến nghị của 
nhà cung cấp.  

  
TỰ DO TÔN GIÁO CỦA SINH VIÊN   
Học khu Quận Harrison sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản được nêu trong "Đạo luật Tự 
do Tôn giáo Học sinh năm 2013.  Vui lòng xem Hướng dẫn chính sách của quận được 
đăng trên trang web của HCSD. Mã MS §37-12-9 
  
TÌM CON 
Học khu Quận Harrison tham gia vào một nỗ lực liên tục để xác định, xác định vị trí và 
đánh giá tất cả trẻ em từ sơ sinh đến 21 tuổi có thể bị khuyết tật và có thể cần giáo dục 
đặc biệt và các dịch vụ liên quan theo quy định của Các giấy phép Po của Tiểu bangvề 
Trẻ em khuyết tật theo Đạo luật Giáo dục Khuyết tật (IDEA) năm 2004 (Chính sách 
74.19 của Hội đồng Nhà nước). Điều này áp dụng cho, nhưng không giới hạn ở trẻ em 
vô gia cư, phường của tiểu bang, học sinh trường tư, trẻ emancing từ lớp và trẻ em di 
động cao và / hoặc di cư cư trú trong thẩm quyền của quận.  Yêu cầu đánh giá không 
bị giới hạn bởi số lượng mỗi năm hoặc thời gian trong năm mà một yêu cầu được 
nhận.  Học khu sẽ tuân thủcác chính sách và thủ tục liên quan để thực hiện các yêu 
cầu tìm kiếm trẻ em cho các khu học chánh địa phương theo Chính sách của Nhà 
nước về Trẻ emKhuyết tật theo Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật năm 2004 (Chính 
sách 74.19 của Hội đồng Nhà nước) 
  
SECTION 504  
Đó là chính sách của Hội đồng Giáo dục để cung cấp một nền giáo dục công cộng 
miễn phí và phù hợp cho mỗi học sinh khuyết tật trong phạm vi thẩm quyền của mình, 
bất kể bản chất hoặc mức độ nghiêm trọng của khuyết tật.  
     
Đó là mục đích của học khuđảm bảo rằng học sinh khuyết tật theo định nghĩa của Mục 
504 của Đạo luật Phục hồi chức năng năm 1973 được xác định, đánh giá và cung cấp 
các dịch vụ giáo dục phù hợp. Học sinh có thể bị khuyết tật theo chính sách này mặc 
dù họ không yêu cầu các dịch vụ theo Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA). 
       
Quyền tố tụng của học sinh khuyết tật và cha mẹ của họ theo Mục 504 sẽ được thực 
thi. Điều phối viên của các hoạt động Mục 504 có thể đạt được tại 539-6500; 11072 
Quốc lộ 49, Gulfport, MS 39503.  
  
TIÊU ĐỀ IX  
Học khu Quận Harrison tuân thủ các yêu cầu của Tiêu đề IX của Sửa đổi Giáo dục 
năm 1972, cấm phân biệt đối xử giới tính trong các chương trình giáo dục được liên 
bang hỗ trợ. Tiêu đề IX tuyên bố: "Không ai ở Hoa Kỳ, trên cơ sở giới tính, bị loại trừ 
khỏi việc tham gia, bị từ chối lợi ích hoặc bị phân biệt đối xử theo bất kỳ chương trình 
giáo dục hoặc hoạt động nào nhận được hỗ trợ tài chính liên bang.   Các câu hỏi liên 
quan đến Tiêu đề IX có thể được chuyển đến Giám đốc Tuân thủ địa phương. Các yêu 
cầu có thể được gửi đến: 11072 Quốc lộ 49, Gulfport, MS 39503 hoặc gọi 539-6500.  
  
CÔNG NGHỆ   
Tầm nhìn của Học khu Quận Harrison là cung cấp cho students các công cụ và khả 
năng cần thiết để trở thành công dân thành công trong xã hội thông tin toàn cầu. Với 
học sinh là người nhận chính của công nghệ, nhiệm vụ tích hợp công nghệ trong lớp 
học của học khu cho phép hướng dẫn chuyển từ môi trường trung tâm giảng dạy sang 
môi trường tập trung vào học tập. Sự tích hợp này cung cấp các công cụ để hoàn 
thành Các tiêu chuẩn quỹ công nghệ giáo dục quốc gia cho sinh viên. Tất cả các 
trường học và cơ sở vật chất của quận được nối mạng để tạo thành Mạng nội bộ học 



chánh quận Harrison. Thông qua việc mở rộng mạng này, truy cập Internet có sẵn 
trong các lớp học, thư viện và khu vực hành chính của Quận. Hiện nay, hầu hết các 
lớp học đều được trang bị máy tính đa phương tiện và máy in laser. Học khu Quận 
Harrison cung cấp truy cập Internet và email, truy cập lớp học vào hệ thống lưu thông 
thư viện tự động, phần mềm năng suất và phần mềm khu vực lớp và / hoặc chủ đề 
thích hợp. Phần mềm cho mẫu giáo đếnlớp tám h là một chương trình học tập tíchhợp. 
Loại chương trình này thực hiện đánh giá chẩn đoán, quy định và tiên lượng cho mỗi 
học sinh. Phần mềm thứ cấp giải quyết một loạt các khóa học bắt buộc và tự chọn với 
quyền truy cập của học sinh vào năng suất quáls như xử lý văn bản, bảng tính và các 
ứng dụng trình bày. Ngoài ra, các khóa học được cung cấp bởi các khóa học công 
nghệ, chẳng hạn như các khóa học đào tạo từ xa, các khóa học Chuẩn bị Công nghệ 
và các khóa học STEM tùy thuộc vào cấp độ lớp.  
  
OFFICE 365:  
Học sinh và giáo viên có tài khoản quận có quyền truy cập vào Microsoft 365. 
Microsoft 365: https://www.office.com/  
  
Wi-Fi công cộng  
Wi-Fi công cộng có sẵn trên toàn quận và có thể được truy cập bởi tất cả học sinh và 
giáo viên bằng tài khoản quận của họ.  
Connecting cho ví dụ Wi-Fi công cộng: Trường tiểu học Orange Grove sẽ là  
"ogepublic". Sau khi kết nối, bạn sẽ nhận được trang đăng nhập IBoss và bạn có thể 
đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quận của mình.  
  
MANG THEO THIẾT BỊ CỦA RIÊNG BẠN (BYOD)   
Học khu Quận Harrison cam kết cho phép sử dụng các thiết bị cá nhân có trách nhiệm, 
tập trung vào học tập (không bao gồm điện thoại di động và đồng hồ thông minh) tại 
trường để cung cấp cho học sinh của chúng tôi càng nhiều con đường để hiểu càng 
tốt. Mục đích của chính sách BYOD là ủy quyền cho các ents studmang các thiết bị 
công nghệ của riêng họ đến trường để sử dụng trong lớp học của chúng tôi trong các 
điều kiện nghiêm ngặt nhấtđịnh. Wi-Fi công cộng được cung cấp trên mọi khuôn viên 
trường trên toàn quận. Khi kết nối với Wi-Fi công cộng của học khu, học sinh phải tuân 
thủvòng B của học khu Thiết bị của riêng bạn(BYOD) và Chính sách sử dụng chấp 
nhận được (AUP). 
  
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI  
Trong mỗi trường, hiệu trưởng hoặc người được thiết kế của mình có thể thiết lập một 
tài khoản truyền thông xã hội để đăng thông tin giáo dục và thông báo quan trọng. Phụ 
huynh được khuyến khích tham gia để được thông báo.   
  
Học khu Harrison Quyền truy cập điện tử / Chính sách sử dụng chấp nhận được 
Của Quận Harrison, được gọi là Học khu, đang cung cấp cho nhân viên và học sinh 
quyền truy cập vào giao tiếp điện tử của Học khu,được gọi là hệ thống Học khu, bao 
gồm truy cập Internet. Hệ thống quận có mục đích giáo dục hạn chế. Thuật ngữ "mục 
đích giáo dục" bao gồm việc sử dụng hệ thống cho các hoạt động trong lớp học và 
phát triển chuyên môn. Mục đích củahệ thống Quận The là hỗ trợ chuẩn bị cho học 
sinh quyền công dân có trách nhiệm và thành công trong cuộc sống. Hệ thống Quận 
cung cấp truy cập điện tử vào một loạt các thông tin và khả năng giao tiếp với mọi 
người trên toàn thế giới. Trong addition, hệ thống Quận sẽ tăng cường liên lạc quận, 
năng suất và hỗ trợ nâng cấp các kỹ năng thông qua trao đổi thông tin lớn hơn với các 
đồng nghiệp và cộng đồng trên toàn thế giới.   
  



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC CHO TÀI NGUYÊN CÔNG NGHỆ 
HARRISON COUNTY SCHOOL DISTRICT ĐỊNH NGHĨA VỀ HỆ THỐNG QUẬN  
Các hệ thống máy tính và Intranet của District là bất kỳ cấu hình phần cứng và phần 
mềm nào. Các hệ thống và mạng bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các phần 
cứng máy tính (ví dụ: máy chủ, desktops, máy tính xách tay, phần mềm thăm dò, trạm 
thuyết trình, bảng thông minh và máy ảnh kỹ thuật số), phần mềm hệ điều hành, phần 
mềm ứng dụng, văn bản được lưu trữ và tệp dữ liệu. Điều này bao gồm, nhưng không 
giới hạn, thư điện tử, cơ sở dữ liệu địa phương,cơ sở dữ liệu d truy cập bên ngoài(như 
Internet), CD-ROM, phương tiện quang học, clip art, hình ảnh kỹ thuật số, thông tin số 
hóa, công nghệ truyền thông và công nghệ mới khi chúng có sẵn. Quận có quyền giám 
sát tất cả các tài nguyên công nghệ activity. Tất cả các đường truyền điện tử sẽ được 
lưu trữ theo chính sách của huyện.  
  
Mục đích  
Cung cấp quyền truy cập vào hệ thống Học khu thúc đẩy sự xuất sắc trong học tập phù 
hợp với các mục tiêu giáo dục của Học khu. Công nghệ máy tính này cung cấp chia sẻ 
tài nguyên, đổi mới và truyền thông sẽ giúp khởi động các trường học ngày nay vào 
thời đại thông tin. Hệ thống Học khu có mục đích giáo dục hạn chế, bao gồm sử dụng 
hệ thống cho các hoạt động trong lớp học, phát triển chuyên môn hoặc nghề nghiệp và 
các hoạt động tự khám phá chất lượng cao hạn chế. Cung cấp cho sinh viên và nhân 
viên quyền truy cập vào hệ thống Học khu cũng bao gồm truy cập Internet. Người dùng 
dự kiến sẽ sử dụng truy cập Internet thông qua hệ thống Học khu để tiếp tục các mục 
tiêu giáo dục và cá nhân phù hợp với sứ mệnh của Học khu Quận Harrison và các 
chính sách của nó.  
  
Trách nhiệm chung của người dùng  
Người dùng chịu trách nhiệm về hành vi thích hợp trên hệ thống Học khu trong và 
ngoài trang web giống như họ đang ở trong lớp học hoặc trên sân trường. Thông tin 
liên lạc trên hệ thống thường được công khai trong tự nhiên. Các quy tắc chung của 
trường về hành vi và truyền thông được áp dụng. Dự kiến người dùng sẽ tuân thủ các 
tiêu chuẩn của Quận và các quy tắc cụ thể được nêu dưới đây. Use của mạng là một 
đặc quyền, không phải là quyền và có thể bị thu hồi nếu bị lạm dụng. Người dùng và 
cha mẹ / người giám hộ của mình chịu trách nhiệm cá nhân về hành động của mình 
trong việc truy cập và sử dụng hệ thống Quận. Người dùng được khuyên không bao 
giờ tạo, truy cập, keep hoặc gửi bất cứ thứ gì mà họ không muốn mở cho công chúng. 
Người dùng hệ thống quận có kỳ vọng về quyền riêng tư hạn chế trong nội dung của 
các tệp cá nhân và thông tin liên lạc của họ trên hệ thống Quận. Bảo trì và giám sát 
định kỳ của hệ thống Quận có thể dẫn đến việc phát hiện ra rằng người dùng đã hoặc 
đang vi phạm Chính sách sử dụng chấp nhận được hoặc pháp luật của Quận.   
  
Trách nhiệm của quận  
Học khu duy trì và bảo lưu quyền xem xét bất kỳ tài liệu nào trên tài khoản người dùng 
với mục đích duy trì việc sử dụng hệ thống chấp nhận được. Học khu sẽ duy trì hệ 
thống đúng cách và hiệu quả để cho phép truy cập đầy đủ vào người dùng. Học khu sẽ 
thông báo cho phụ huynh về hệ thống Quận và các chính sách điều chỉnh việc sử dụng 
nó. Theo đạoluật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em và Đạo luật bảo vệ 
Internet của trẻ em, Học khu sẽ duy trì phần mềm lọc Internet để hạn chế quyền truy 
cập vào một số trang web nhất định và giám sát quyền truy cập vào tài nguyên điện tử. 
Học khu sẽ cung cấp training cho tất cả người dùng trong việc sử dụng đúng hệ thống 
và sẽ cung cấp các bản sao của các hướng dẫn sử dụng chấp nhận được cho tất cả 
người dùng. Tất cả các khóa đào tạo trong việc sử dụng hệ thống Quận sẽ nhấn mạnh 
việc sử dụng đạo đức của tài nguyên này.  
  
Trách nhiệm của nhà giáo dục  
Các nhà giáo dục có trách nhiệm phổ biến và thực thi Chính sách sử dụng chấp nhận 
được của Quận. Giáo viên có trách nhiệm giảng dạy các kỹ thuật thích hợp để hướng 



dẫn học sinh tiếp cận và sử dụng giáo dục của hệ thống. Giáo viên chịu trách nhiệm về 
assuring rằng học sinh hiểu rằng nếu họ lạm dụng mạng, họ sẽ mất đặc quyền truy cập 
Internet từ môi trường lớp học.  
  
Trách nhiệm của phụ huynh  
Mặc dù Học khu duy trì một hệ thống lọc, nhưng Học khu không thể theo dõi và thực thi 
một loạt các giá trị xã hội trong việc sử dụng Internet của học sinh. Hơn nữa, Học khu 
nhận ra rằng cha mẹ / người giám hộ chịu trách nhiệm chính trong việc truyền tải các 
giá trị gia đình cụ thể của họ cho con cái của họ. Điều này bao gồm thiết lập và truyền 
đạt các tiêu chuẩn để sử dụng thích hợp và chấp nhận được khi học sinh đang sử 
dụng hệ thống Học khu, đặc biệt là Internet. Do đó, cuối cùng phụ huynh / người giám 
hộ phải chịu trách nhiệm về sự hiểu biết và tuân thủ của học sinh đối với Chính sách 
sử dụng chấp nhận được của Học khu, bao gồm cả hậu quả của việc không tuân thủ. 
  
Trách nhiệm của học sinh  
Học sinh chịu trách nhiệm về hành vi thích hợp trên mạng máy tính và thiết bị của 
trường giống như trong lớp họchoặc trên sân trường. Thông tin liên lạc trên mạng 
thường được công khai trong tự nhiên. Các quy tắc chung của trường về hành vi và 
truyền thông được áp dụng. Dự kiến người dùng sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn của quận 
và các quy tắc cụ thể được quy định trongThỏa thuậnount Student Acc. Việc sử dụng 
mạng là một đặc quyền, không phải là quyền và có thể bị thu hồi nếu bị lạm dụng. 
Người dùng và/hoặc phụ huynh/người giám hộ chịu trách nhiệm cá nhân về hành động 
của mình trong việc truy cập và sử dụng tài nguyên máy tính của trường. Các sinh viên 
được quảng cáokhông bao giờtạo, truy cập, giữ hoặc gửi bất cứ điều gì mà họ không 
muốn cha mẹ hoặc giáo viên của họ truy cập. 
  
Hành vi ứng xử  
Hành vi thích hợp, vì nó liên quan đến việc sử dụng hệ thống Học khu, không khác gì 
hành vi đúng đắn trong tất cả các cts aspe kháccủa các hoạt động của Học khu Quận 
Harrison. Tất cả người dùng dự kiến sẽ sử dụng hệ thống District một cách có trách 
nhiệm, đạo đức và lịch sự. Bất kỳ việc sử dụng hệ thống Học khu nào cũng phải phù 
hợp với mục tiêu giáo dục và những người phát triển chuyên nghiệpcủa Học khu 
QuậnHarrison. 
  
Hậu quả của việc vi phạm chính sách sử dụng chấp nhận được  
Học khu có thể đình chỉ hoặc thu hồi quyền truy cập của người dùng hệ thống vào hệ 
thống Quận khi vi phạm Chính sách sử dụng chấp nhận được của Quận và / hoặc 
regula hành chínhvề việc sử dụng được chấp nhận. Sử dụng không đúng cách hoặc 
phi đạo đức có thể dẫn đến các hành động kỷ luật phù hợp với Chính sách kỷ luật học 
sinh hiện hành và / hoặc Sổ tay chính sách nhân viên theo thông qua của Hội đồng 
trường Quận Harrison và được công bố trong Sổ tay học sinh, cũng như Bộ luật Hình 
sự Mississippi hoặc các luật khác của tiểu bang và liên bang. Điều này cũng có thể yêu 
cầu bồi thường cho các chi phí liên quan đến khôi phục hệ thống, phần cứng hoặc 
phần mềm.  
  
Sử dụng chấp nhận được  
Hệ thống Học khu sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích học tập, giảng dạy và hành chính 
phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu của Quận.   
  
Sử dụng không thể chấp nhận được  
1. Việc sử dụng thương mại hệ thống của quận bị nghiêm cấm.   
2. Phần mềm có thể không được đặt trên bất kỳ máy tính nào, cho dù độc lập hoặc 

được nối mạng đến hệ thống Học khu, mà không có sự cho phép của hiệu trưởng 
hoặc Phòng Công nghệ.  



3. Tất cả người dùng dự kiến sẽ tuân theo luật bản quyền hiện hành, các bản sao trong 
đó có thể là found trong mỗi thư viện trường.   

4. Học sinh sử dụng hệ thống Học khu chỉ được phép khi học sinh được giám sát và 
cấp phép bởi một nhân viên.   

5. Cố gắng đăng nhập hoặc đăng nhập vào máy tính hoặc hệ thống email bằng cách 
sử dụng mật khẩu của người khác bị cấm. Hỗ trợ người khác vi phạm quy tắc này 
bằng cách chia sẻ thông tin hoặc mật khẩu là không thể chấp nhận được và có thể 
dẫn đến việc thu hồi quyền truy cập.  

6. Việc sử dụng không đúng cách bất kỳ máy tính hoặc mạng nào đều bị cấm. Điều này 
bao gồm, nhưng không giới hạn ở sự điên rồdo:   

• Sử dụng ngôn ngữ hoặc tài liệu phân biệt chủng tộc, tục tĩu hoặc tục tĩu   
• Sử dụng mạng lưới vì lợi ích tài chính, hoạt động chính trị hoặc thương mại   
• Cố gắng hoặc gây hại cho thiết bị, vật liệu hoặc dữ liệu, v.v. liên quan đến hệ thống  
• Cố gắng hoặc gửi mộttin nhắn không tốt dưới bất kỳ hình thức nào   
• Sử dụng mạng để truy cập tài liệu không phù hợp   
• Cố ý đặt hoặc tạo virus máy tính trên máy tính hoặc mạng   
• Sử dụng mạng để cung cấp địa chỉ hoặc thông tin cá nhân khác  
• Truy cập tài nguyên thông tin, tệp và tài liệu của người dùng khác mà không có sự 

cho phép của họ  
• Tham gia vào việc spam hoặc đăng thư chuỗi cho hệ thống Quận  
• Cài đặt phần mềm, phần mềm chia sẻ, phần mềm miễn phí, v.v. vào hệ thống Quận  
  
Quyền của tất cả người dùng  
Người dùng có quyền full trong các nguyên tắc và trách nhiệm này đối với hệ thống 
hướng dẫn, kết nối mạng do Học khu cung cấp. Bằng cách cho phép sử dụng hệ thống 
Quận, Quận không từ bỏ quyền kiểm soát các tài liệu trên hệ thống hoặc các tệp có 
trên hệ thống. Người dùng chỉ nên mong đợi sự riêng tư hạn chế trong nội dung của 
các tệp cá nhân trên hệ thống Quận. Bảo trì và giám sát thường xuyên hệ thống Quận 
có thể dẫn đến phát hiện ra rằng người dùng đã vi phạm chính sách này, chính sách 
khác của Quận hoặc luật pháp. Một cuộc điều tra hoặc tìm kiếm cá nhân sẽ được tiến 
hành nếu các nhà chức trách trường học có nghi ngờ hợp lý rằng việc tìm kiếm sẽ phát 
hiện ra vi phạm pháp luật hoặc chính sách của học khu.   
   
Phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu chấm dứt truy cập Internet cá nhân của học 
sinh bất cứ lúc nào. Học sinh có trách nhiệm tuân thủ yêu cầu của phụ huynh / người 
giám hộ về việc không truy cập Internet cá nhân. Phụ huynh / người giám hộ nên được 
awlà giáo viên quận sử dụng Internet và tài nguyên điện tử cho mục đích giảng dạy 
trong lớp học. Nhân viên quận nên lưu ý rằng dữ liệu và các tài liệu khác trong các tệp 
được duy trì trên hệ thống Quận có thể được xem xét, tiết lộ,khám phá theo quy chế 
Mississippi và luật liên bang. Khu học chánh sẽ hợp tác đầy đủ với chính quyền địa 
phương, tiểu bang và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan hoặc liên quan 
đến bất kỳ hoạt động và hoạt động bất hợp pháp nào không tuân thủ các chính sách 
của Học khu Quận Harrison được thực hiện thông qua hệ thống Học khu.   
  
Tuyên bố tuân thủ  
Học khu tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Internet của Trẻ em (CIPA) được Quốc hội ban hành 
vào năm 2000, CIPA giải quyết những lo ngại về acc ess của trẻ em đối vớinội dung 
tục tĩu hoặc có hại qua Internet. Hệ thống Học khu được trang bị một chương trình 
phần mềm lọc Internet hạn chế quyền truy cập vào tài liệu có thể gây hại cho trẻ vị 
thành niên. Tuy nhiên, không có hệ thống lọc nào là hoàn hảo và Học khu khôngđảm 
bảo rằng tất cả nội dung phản cảm sẽ bịchặn.   
   
Học khu tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) đã 
được ký thành luật vào ngày 21 tháng 10 năm 1998 và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 
4 năm 2000. COPPA sẽ quy định việcthu thập và sử dụng thông tin cá nhân trực tuyến 



được cung cấp bởi và liên quan đến trẻ em dưới mười ba tuổi. Người dùng sẽ không 
đăng thông tin liên lạc cá nhân về bản thân hoặc người khác. Thông tin liên lạc cá 
nhân bao gồm, nhưng không giới hạn ởmột bộ quầnáo, số điện thoại, địa chỉ trường 
học, địa chỉ làm việc hoặc số điện thoại, tên, v.v. Người dùng sẽ nhanh chóng tiết lộ 
cho nhân viên nhà trường bất kỳ tin nhắn nào họ nhận được là không phù hợp.  
  
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về thiệt hại  
Học khu Quận Harrison không chịu trách nhiệm, được thể hiện hoặc ngụ ý, đối với các 
dịch vụ thông tin mạng được truy cập trên hệ thống Quận. Quận sẽ không chịu trách 
nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phải chịu trong khi sử dụng hệ thống. Những thiệt hại này 
bao gồm mất dữ liệu do sự chậm trễ, không deliveries, giao hàng sai hướng hoặc gián 
đoạn dịch vụ do lỗi hệ thống hoặc lỗi do người dùng cá nhân gây ra. Việc sử dụng bất 
kỳ thông tin nào thu được từ hệ thống thông tin đều có nguy cơ của người dùng. Học 
khu Quận Harrison cụ thểtừchối bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác của thông tin 
thu được thông qua các dịch vụ thông tin trực tuyến. Ngoài ra, mỗi người dùng, và cha 
mẹ / người giám hộ của mình, nếu trẻ vị thành niên, tự nguyện thả ra, giữ vô hại và bồi 
thường cho Học khu Quận Harrison, các sĩ quan, thành viên hội đồng quản trị, nhân 
viên và đại lý của mình, cho và chống lại tất cả các khiếu nại, hành động, phí, tổn thất 
hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hệ thống Của Học khu, bao gồm, nhưng không 
giới hạn, sơ suất, thương tích cá nhân, tử vong sai trái và mất mát hoặc thiệt hại tài 
sản, và những người được quy định dưới tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về Thiệt hại. 
Các quy tắc và quy định có thể thay đổi bởi chính quyền. Chính sách sử dụng chấp 
nhận được này là một tài liệu hợp pháp và ràng buộc.  
  
Thỏa thuận tài khoản học sinh của Học khu Quận Harrison 
Để đảm bảo rằng cả học sinh và phụ huynh đều hiểu những gì cấu thành việc sử dụng 
công nghệ chấp nhận được trong Học khu Quận Harrison, Học khu yêu cầu tất cả học 
sinh và phụ huynh của họ xem xét thỏa thuận sau đây và sau đó ký vào tôithừa nhận 
rằng họ đồng ý tuân thủ thỏa thuận.   
1. Không chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai và không cố gắng lấy mật khẩu của 

người khác.  
2. Không chơi trò chơi hoặc tham gia vào các phòng trò chuyện, bảng thông báo 

tương tác, email dựa trên web hoặc bất kỳ cuộc trò chuyện thời gian thực trực 
tuyến nàocủa cô ấy trừ khi được người lớn có thẩm quyền cho phép bằng văn bản 
và được giám sát bởi một người có thẩm quyền cho mỗi trường hợp.   

3. Không nhập bất kỳ thông tin nào về bản thân, bất kỳ ai khác hoặc trường học. Điều 
này bao gồm tên, địa chỉ, số telephone, địa chỉ email hoặc bất kỳ thông tin cá nhân 
nào khác. Ngoài ra, đừng mạo danh hoặc xuyên tạc bản thân hoặc người khác.   

4. Không truy cập, gửi, quảng bá hoặc in các mối đe dọa thư thù địch, thông tin quấy 
rối, nhận xét xúc phạm, tài liệu về natu re tìnhdục, thông tin có thể gây hại cho bạn 
hoặc người khác và các thông tin liên lạc chống xã hội khác. Không sử dụng ngôn 
ngữ bất lịch sự, lạm dụng hoặc phản cảm.   

5. Không truy cập, thay đổi hoặc giả mạo các tệp hệ thống máy tính, tệp mạng hoặc 
tệp của sinh viên khác. Không đăng nhập, nhìn vào hoặc làm xáo trộn bất kỳ thư 
mục hoặc ổ đĩa nào khác ngoài thư mục mà bạn được chỉ định.  

6. Không làm hỏng máy tính, bất kỳ bộ phận nào của nó, máy in, mạng hoặc bất kỳ 
công nghệ nào khác có sẵn để sử dụng. Điều này bao gồmviệc giới thiệu bất kỳ 
loại virus nào có thể phá hủy tệp hoặc làm gián đoạn dịch vụ cho người dùng khác.   

7. Không can thiệp vào hoạt động của hệ thống Quận bằng cách cài đặt phần mềm, 
phần mềm chia sẻ hoặc phần mềm miễn phí bất hợp pháp, bao gồm các trò chơi, 
nhưng không giới hạn ở MP3, nhạc hoặc video khác.  

8. Không chèn đĩa cá nhân vào bất kỳ máy tính nối mạng nào mà không có sự cho 
phép cụ thể của một người có thẩm quyền.   

9. Không lãng phí các nguồn lực hạn chế như không gian đĩa, giấy, hộp mực hoặc 
khả năng in ấn bằng cách in không cần thiết hoặc quá mức.  



10. Không truyền bất kỳ tài liệu nào vi phạm bất kỳ quy định nào của Hoa Kỳ hoặc tiểu 
bang, bao gồm, nhưng không giới hạn, tài liệu có bản quyền, tài liệu đe dọa hoặc 
khiêu dâm hoặc tài liệu được bảo vệ bởi bí mật thương mại.   

11. Không sử dụng hệ thống Quận cho các hoạt động thương mại, quảng cáo sản 
phẩm hoặc vận động hành lang chính trị.  

12. Báo cáo bất kỳ trục trặc hoặc sửa chữa cần thiết trên hệ thống học khu hoặc thiết 
bị cho giáo viên của bạn ngay lập tức.   

13. Báo cáo bất kỳ sự lạm dụng có chủ ý nào đối với giáo viên của bạn ngay lập tức.  
14. Hãy sẵn sàng chấp nhận hậu quả của hành động của mình.  
15. Giữ thực phẩm, đồ uống, kẹo, kẹo cao su, v.v. hoàn toàn tránh xa tất cả các thiết bị 

máy tínhvà các công nghệ liên quan.  
16. Bởi vì không thể đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp phải tài liệu phản cảm trong khi 

làm việc trên Internet, bạn sẽ ngay lập tức rời khỏi trang web nếu điều này xảy ra 
và báo cáo sự cố cho giáo viên của bạn.  

17. Không có kỳ vọng về quyền riêng tư hoặc bảo mật trong nội dung của mạng truyền 
thông điện tử hoặc các tệp được lưu trữ trong thư mục của bạn. Hiểu rằng hệ 
thống Quận là tài sản của Quận và, bất cứ lúc nào, các tập tin bạn duy trì can được 
xem xét, loại bỏ, nếu được bảo đảm, và bất kỳ vi phạm quy tắc sẽ được báo cáo 
cho cơ quan đúng.   

  
Sử dụng môi trường mạng máy tính của Học khu là một đặc quyền, không phải là 
quyền. Vi phạm các quy tắc được mô tả ở trên sẽ bị xử lý theo sổ tay của trường học. 
Tôi hiểu rằng Học khu có thể đình chỉ hoặc thu hồi quyền truy cập của tôi vào hệ thống 
Quận khi vi phạm Chính sách sử dụng chấp nhận được của Quận và / hoặc các quy 
định hành chính liên quan đến việc sử dụng được chấp nhận. Tôi hiểu rằng nếu tôi sử 
dụng hệthống t he không đúng cách hoặc phi đạođức, điều này có thể dẫn đến các 
hành động kỷ luật phù hợp với Chính sách kỷ luật học sinh hiện hành như được thông 
qua bởi Hội đồng trường Quận Harrison và được công bố trong Sổ tay học sinh, cũng 
như Bộ luật Hình sự Mississippi hoặc các luật tiểu bang và liên bang khác. Việc sử 
dụng không thể chấp nhận này cũng có thể yêu cầu bồi thường cho các chi phí liên 
quan đến khôi phục hệ thống, phần cứng hoặc phần mềm.  
  
Tài khoản Người dùng Sinh viên  
Tài khoản học sinh được tạo cho mọi học sinh có quyền truy cập vào mạng Học khu. 
Học sinh được yêu cầu chấp nhận và ký thỏa thuận tài khoản học khu. Tài khoản sinh 
viên cho phép truy cập vào mạng cục bộ của chúng tôi, Microsoft 365 và Wi-Fi công 
cộng của Học khu. Học sinh sẽ nhận được thông tin đăng nhập tài khoản của họ từ 
giảng dạyhoặc quản trị viên củahọ.   
  
Chính sách mật khẩu sinh viên  
Học sinh lớp K – 2 sẽ có mật khẩu dài ít nhất 6 (6) ký tự. Lịch sử mật khẩu sẽ ít nhất là 
một (1). Lịch sử mật khẩu có nghĩa là họ sẽ không thể sử dụng cùng một mật khẩu mỗi 
lần (hoặc ít nhất là không phải là mật khẩu cuối cùng họ có).   
Họ sẽ buộc phải thay đổi mật khẩu sau sáu (6) tháng.  
Học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 sẽ có mật khẩu phải chứa ký tự từ ba trong số các loại 
sau:  
• Ấm l chữ hoa(A đến Z)  
• Chữ thường (a thông qua z)  
• 8 chữ số  
• Ký tự không chữ số (ký tự đặc biệt):  
(~!@#$%^&*_-+='|\(){}[]:;"' <>,.? /)  
Lịch sử mật khẩu sẽ được đặt thành 10 (10). Học sinh sẽ không thể sử dụng bất kỳ 
mật khẩu nào trong số 10 mật khẩu trước đó mà họ đã sử dụng. Họ sẽ được yêu cầu 
thay đổi mật khẩu sau sáu (6) tháng. Mật khẩu không thể chứa tên người dùng.  
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