
    
     

 
 
 

  
    

        
 

         
  

      
   

 
     

         
         
       

     
 

   
         

   
         

 
        
     
        

  
  

    
 

   
 

      
   

         
           

        
     
    
   
   
   
    

           
      

 
     

     
            

           
 

     
           

  
 
 
 

     

 VIETNAMESE 

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) của Phụ Huynh 
Sách Nhiễu Tình Dục Giữa Học Sinh 

Sách Nhiễu Tình Dục là gì? 
Theo Điều Mục IX và Quy Định FCPS 2118, Sách Nhiễu Tình Dục là một hành vi dựa vào tính dục, xảy ra tại một 
trường FCPS trong một hoạt động, chương trình, hay sự kiện do trường FCPS tài trợ là một hay nhiều điều sau 
đây: 

1. Hành vi không mong muốn gây nghiêm trọng, phổ biến và xúc phạm khách quan đến mức học sinh bị ngăn
cản ảnh hưởng quyền tiếp cận bình đẳng đối với chương trình hoặc hoạt động giáo dục FCPS; và/hoặc

2. Bạo lực hẹn hò, bạo lực gia đình, tấn công tình dục hoặc rình rập (mỗi thuật ngữ được được định nghĩa cụ
thể trong điều luật.2118 và 20601.35P FCPS)

Vài Ví Dụ về Sách Nhiễu Tình Dục: 
• Một học sinh bị đe dọa, theo bám, và kết quả là phải chịu suy tổn về mặt tinh thần đáng kể.
• Một học sinh bị cố tình sờ soạng dưới trang phục trên phần kín của cơ thể họ.
• Một khuôn thói nghiêm trọng của hành vi tình dục hướng tới một học sinh trong khi học sinh đó tại trường

hay trên một thiết bị điện tử do trường cấp.

Nếu con em của tôi là nạn nhân của Sách Nhiễu Tình Dục, tôi phải trình báo với ai? 
• Để được can giúp và hỗ trợ tại trường, xin trình báo đến bất kỳ nhân viên nhà trường và/hay trình báo trực

tiếp đến Điều Phối Viên Đề Mục IX của FCPS tại titleixcoordinator@fcps.edu.
• Nếu quý vị muốn nộp đơn truy tố hình sự, xin hãy trình báo đến cảnh sát địa phương.

Làm cách nào để tôi nộp đơn Khiếu Nại về Hành Vi Sách Nhiễu Tình Dục thuộc Đề Muc IX? 
• Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại trực tuyến bất cứ lúc nào tại titleixcoordinator@fcps.edu.
• Quý vị có thể trao gởi đơn trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện  Hoa Kỳ đến:

Phòng Bình Đẳng và Tương Quan Việc Làm
8115 Gatehouse Road, 5th Floor
Falls Church, VA 22042
Điện Thoại: 571-423-3070
Địa chỉ điện thư titleixcoordinator@fcps.edu

Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi không muốn nộp đơn Khiếu Nại Đề Mục IX Chính Thức, nhưng tôi mong muốn 
hành vi học sinh của FCPS được ngăn chặn? 

• Tùy thuộc vào hành vi, sự đáp ứng từ FCPS có thể bị hạn chế nếu trình báo là không chính thức. Tuy thế,
con em quý vị sẽ luôn được đáp ứng những biện pháp hỗ trợ để giúp trẻ giữ an toàn tại trường.

o Vài ví dụ về Các Biện Pháp Hỗ Trợ (không phải là một danh sách toàn diện):
 Đề xuất qua việc cố vấn
 Thay đổi lịch trình đi xe buýt
 Thay đổi thời khóa biểu lớp
 Chuyển đổi tủ khóa
 Tăng cường an ninh và giám sát
 Lệnh không-tiếp xúc giữa mọi người.

• FCPS khuyến nghị mạnh mẽ sự trình báo tất cả các vụ việc đến bất kỳ nhân viên trường bất cứ lúc nào.
• Không có sự giới hạn thời gian để trình báo một vụ việc.

Việc trình báo vụ việc hoặc nộp đơn khiếu nại sẽ làm cho tình hình tệ hơn không?
• FCPS đặc biệt nghiêm cấm mọi thành viên nhân viên thực hiện bất kỳ hành động tiêu cực nào chống lại quý

vị vì trình báo hoặc tham gia vào một cuộc điều tra. Sự đe dọa hoặc trừng phạt này được gọi là sự trả đũa.
• Các khiếu nại về sự trả đũa sẽ được điều tra và đưa đến hậu quả kỹ luật.

Các Phụ Huynh có thể thay mặt con em nộp đơn Khiếu Nại Đề Mục IX Chính Thức không?
• Có. Theo Quy Định 2118 của FCPS, một phụ huynh hoặc người giám hộ của FCPS có thể ký văn bản

khiếu nại chính thức.

LS-Equity and Employee Relations-Sexual Harassment Parent FAQ. 

mailto:titleixcoordinator@fcps.edu
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Quy Trình Khiếu Nại Đề Mục IX Chính Thức là gì? 
1. Điều phối viên Đề Mục IX sẽ làm việc ngay lập tức với Hiệu Trưởng tại trường của con em và đưa ra các

biện pháp hỗ trợ cho mọi học sinh liên quan đến việc Khiếu Nại.
2. Điều phối viên Đề Mục IX sẽ duyệt xét văn Khiếu Nại và đánh giá các cáo buộc có đáp ứng định nghĩa của

Sách Nhiễu Tình Dục theo Quy Định 21178 trong FCPS hay không.
3. Nếu vụ việc đáp ứng mức độ của Sách Nhiễu Tình Dục, thì vụ việc được giao cho Điều Tra Viên Đề Mục IX

và một cuộc điều tra bắt đầu.
4. Nếu mức độ của vụ việc không đáp ứng Sách Nhiễu Tình Dục, thì vấn đề sẽ được chuyển đến ban giám

hiệu trường để theo dõi và đưa ra giải pháp.
5. Điều tra viên Đề Mục IX có trách nhiệm liên lạc tất cả các bên liên quan và nhân chứng và duyệt xét tất cả

thông tin thích hợp liên quan đến vụ việc.
6. Sau khi Điều tra viên Đề Mục IX đã hoàn tất việc thu thập  chứng cứ, vụ việc sẽ được gửi đến Phòng Điều

Trần để đưa ra quyết định cuối cùng. Quý vị sẽ nhận được văn bản quyết định dựa trên chứng cứ.

Tiến trình Đề Mục IX kéo dài bao lâu? 
• Các cuộc điều tra sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày đơn Khiếu Nại Chính Thực

được nộp.
• Tại bất kỳ thời điểm nào trong tiến trình này, Phòng Điều Trần hoặc Điều phối viên Đề Mục IX có thể kéo dài

khung thời gian vì lý do chính đáng với việc thông báo đến các bên.
• FCPS sẽ cố gắng hết sức để đưa ra giải pháp khiếu nại chính thức trong vòng 60 ngày làm việc (không bao

gồm các kháng cáo).
• Các biện pháp hỗ trợ sẽ được tiếp tục áp dụng trong toàn bộ tiến trình

Những quyền hạn của học sinh trong Tiến Trình Khiếu Nại Đề Mục IX Chính Thức là gì? 
• Học sinh có quyền được đối xử với sự tôn trọng và phẩm giá bởi thành viên ban giám hiệu trường FCPS.
• Quyền có Biện Pháp Hỗ Trợ; mà không có một phạt vạ nào cho đến khi tiến trình hoàn tất.
• Quyền được an toàn tại trường.
• Quyền được xem tất cả chứng cớ được trưng bày.
• Quyền được nộp Khiếu Nại Đề Mục IX bất cứ lúc nào.
• Quyền được có mặt phụ huynh và người cố vấn trong các buổi họp và phỏng vấn.
• Quyền được khỏi sự trả đũa.
• Quyền được có giải pháp khiếu nại chính thức phù hợp với  Quy định 2188 của FCPS.
• Được thông báo bằng văn bản về giải pháp khiếu nại và bất cứ quyết định nào được ban hành.

Điều gì sẽ xảy ra nếu vụ việc KHÔNG phải là Sách Nhiễu Tình Dục thuộc Đề Mục IX, nhưng vẫn có bản chất 
tính dục? Điều này là Hành vi sai trái liên về Tình dục 
Hành vi Sai trái về Tình Dục là một hành vi không mong muốn của tính chất tính dục, nhưng không nghiêm trọng 
như Sách Nhiễu Tình Dục. Hành vi sai trái thường đề cập đến các sự việc riêng lẻ, và không phải là một khuôn thói 
của hành vi. Điều này có thể bao gồm những đề xướng tình dục không mong muốn, bất kể khuynh hướng tình dục; 
đòi hỏi có các quan hệ tình dục; và các hành vi bằng lời nói, qua thiết bị điện tử hoặc thể chất, không phù hợp có 
tính chất tính dục. 

Vài Ví Dụ Hành vi Sai Trái về Tình Dục: 
• Một học sinh bóp “mông” của một học sinh khác trong trường.
• Một học sinh nhận được một bức ảnh khỏa thân của một học sinh khác qua Snapchat .
• Một học sinh bị một học sinh khác rờ chạm vào đùi trên xe buýt.

Loại vụ việc này được giải quyết tại cấp trường, và do đó, quý vị nên trình báo sự việc cho giám hiệu viên tại 
trường. Bất kỳ vi phạm hành vi hay kỷ luật nào do Hiệu Trưởng hay Phòng Điều Trần ban hành đều từ Cẩm Nang 
Quyền Lợi và Trách Nhiệm Học Sinh, Điều lệ 2601 FCPS. 


