Los Amigos High School
Cheating Policy
2017-2018

Definition of Cheating/Plagiarism
Anyone who uses any improper assistance to complete assigned work and/or tests has cheated. Examples of
improper assistance are:
1. Copying/scanning papers or homework assignments or turning in any project that belongs to another person.
2. Giving or loaning assigned work to another student to be turned in or copied.
3. Using papers/reports/projects that are posted on the Internet or taken from other sources.
4. Using any form of a cheat sheet during a quiz/test.
5. Giving information about a quiz/test to any other student and/or receiving information about a quiz/test from
anyone other than the teacher.
6. Unauthorized use of cell phones or other electronic devices to text message or send photos to other students
during exam time.

Consequences for Cheating
1. Any student cheating in any class will receive “0” points for that assignment/project/quiz/test with no
possibility to make-up the points. The student will receive a “U” in Citizenship for the semester. Saturday
School will be assigned. Parents will be contacted.
2. A second cheating incident in any class will result in the student receiving “0” points for that
assignment/project/quiz/test with no possibility to make-up the points. The student will receive a “U” in
Citizenship for the semester. The student will be suspended for two days from school and attend a parent
conference, in which the cheating policy will be reviewed.
3. A third cheating incident in any class will result in the student receiving a drop “F” from that class.

Automatic Drop F
Any student stealing or illegally obtaining an assignment, quiz, test, project, teacher’s edition, altering a teacher’s
grade book and/or computer grading program will be suspended from school for three days, will attend a parent
conference, and will receive a drop “F” from the class.

Clarification of Cheating Incidents
The above policy applies to a student’s entire high school career. For example, if the student has a cheating
incident in 9th grade and has a third cheating incident in 12th grade, the student will be dropped from the class
with an “F.” This means the student will not graduate if the class is required for graduation.

Escuela Secundaria Los Amigos
Política de fraude
2017-2018
Definición de fraude o plagio
Cualquier persona que use ayuda impropia para completar un examen o tarea asignada por el maestro ha
cometido fraude. Ejemplos de ayuda impropia son:
1.

Copiar de cualquier forma o con escáner, papeles, tarea o entregar cualquier proyecto o trabajo como
propio pero que le pertenece a otra persona.

2.

Dar o prestar un trabajo asignado a otro alumno con el propósito de que él lo entregue o lo copie.

3.

Usar papeles, reportes o proyectos publicados en Internet o extraídos de otras fuentes.

4.

Usar cualquier forma de ayuda para cometer fraude en una prueba o examen.

5.

Dar información sobre una prueba o examen a cualquier otro alumno y/o recibir información sobre una
prueba o examen de cualquier otra persona que no sea un maestro.

6.

No está autorizado el uso de teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos para enviar mensajes de
texto o fotos a otros alumnos durante un examen.

Consecuencias por cometer fraude
1.

Cualquier alumno que cometa fraude en cualquier clase recibirá una calificación de "0" por la
asignación, proyecto, prueba o examen sin posibilidad de recuperar los puntos perdidos. El alumno
recibirá una "U" en conducta por todo el semestre. Se requerirá que asista a la escuela de sábado y los
padres serán contactados.

2.

Un segundo incidente de fraude en cualquier clase resultará en que el alumno
reciba una calificación de "0" por la asignación, proyecto, cuestionario o examen
sin posibilidad de recuperar los puntos perdidos. El alumno recibirá una "U" en
conducta durante todo el semestre. El alumno será suspendido de la escuela por
dos días y asistirá a una conferencia con los padres donde se revisara la póliza de
fraude.

3.

Un tercer incidente de fraude en cualquiera de las clases resultará en que el alumno reciba una
calificación de "F" y sea expulsado de la clase.

Expulsión automática con una calificación de “F”
Cualquier alumno que robe u obtenga ilegalmente una asignación, prueba, examen, proyecto o edición
del maestro, que altere ilegalmente un libro de calificaciones del maestro y/o en el programa
computarizado de calificaciones, será suspendido de la escuela por tres días, asistirá a una conferencia
con los padres, recibirá una "F" y será expulsado de la clase.

Aclaración de incidentes fraudulentos
La política estipulada corresponde a todos los años que el alumno curse la escuela secundaria. Por
ejemplo, si el alumno tiene un incidente fraudulento en el 9º grado y después tiene un tercer incidente
en 12º grado, el alumno será expulsado de la clase y recibirá una "F". Esto significa que el alumno no
se graduará, si la clase es requerida para la graduación.

Trường Trung Học Cấp II Los Amigos
Quy định về sự gian lận
2017-2018
Định nghĩa về sự gian lận/các hình thức đạo văn
Học sinh bị coi là gian lận khi dùng bất cứ hình thức trợ giúp không chính đáng nào để hoàn tất
bài làm và/hay bài thi của mình. Vài thí dụ dưới đây bị xem là gian lận:
1. Chép/sao chép bài vở hay bài làm ở nhà hay lấy bài của một học sinh khác rồi đem nộp.
2. Cho mượn hay đưa bài làm của mình cho một học sinh khác đem nộp, hay sao chép.
3. Sử dụng bài làm/bài tường trình/tiểu án đăng trên internet hay từ các nguồn tham khảo khác.
4. Dùng bất cứ hình thức “bùa” nào để gian lận trong khi làm bài kiểm/bài thi.
5. Tiết lộ những chi tiết về bài kiểm/bài thi cho bất cứ học sinh nào khác và/hay nhận những
chi tiết về bài kiểm/bài thi từ bất cứ một người nào khác không phải là giáo viên của lớp.
6. Sử dụng điện thoại lưu động hoặc những dụng cụ điện tử khác để viết hoặc chuyển lời nhắn
cho những học sinh khác trong giờ thi.
Biện pháp xử phạt
1. Bất cứ học sinh nào gian lận trong bất cứ lớp nào sẽ bị điểm “0” cho bài làm/tiểu án/ bài
kiểm/bài thi đó và không được cho làm bài bù lại số điểm đã mất này. Học sinh sẽ bị ghi
“U” (Không đạt yêu cầu) về Hạnh Kiểm trong học kỳ đó. Học sinh sẽ phải đi học Ngày Thứ
Bảy và nhà trường sẽ báo phụ huynh biết việc gian lận này.
2. Khi gian lận lần thứ 2 trong bất cứ lớp nào, học sinh sẽ bị điểm “0”cho bài làm/tiểu án/ bài
kiểm/bài thi và không được cho làm bài bù lại số điểm đã mất này. Học sinh sẽ bị điểm “U”
(Không đạt yêu cầu) về Hạnh Kiểm trong học kỳ đó. Ngoài ra, học sinh sẽ bị đuổi học 2
ngày, phải đi cùng với phụ huynh đến họp với ban giám hiệu để ký bản giao ước là sẽ không
bao giờ tái phạm.
3. Nếu gian lận đến lần thứ 3 trong bất cứ lớp nào, học sinh sẽ bị đánh rớt môn mà em gian lận
với điểm “F”.

Bị tự động rớt môn học với điểm “F”
Bất cứ học sinh nào trộm cắp hay nhận bất hợp pháp một bài làm, bài kiểm, bài thi, tiểu án, bài
soạn của giáo viên, sửa đổi sổ điểm của giáo viên và/hay điểm hạng ghi trên máy điện toán sẽ bị
đuổi học ba ngày, phải đến họp cùng với phụ huynh, và sẽ bị rớt môn đó với điểm “F”.
Điều cần nói rõ thêm về những vụ gian lận
Quy định trên áp dụng cho tất cả những năm mà học sinh học ở bậc trung học. Ví dụ, nếu một
học sinh đã gian lận một lần trong năm lớp 9 và vi phạm lần thứ ba trong năm lớp 12, em vẫn sẽ
bị đánh rớt môn em gian lận với điểm “F”. Điều này có nghĩa là học sinh sẽ không được tốt
nghiệp nếu môn em gian lận là một môn bắt buộc trong học trình để tốt nghiệp.

