LOS AMIGOS HIGH SCHOOL
Disciplinary Consequences
2017-2018
Parent contact will first be made in each event; followed by any or all of the following consequences:
1. ARSON/EXPLOSIVE MATERIALS
Suspension pending District Discipline Committee action, which could lead to expulsion/Police Action/Restitution/
Counseling with Fire Officials
2. CHEATING POLICY
Any student cheating will receive “0” points for the 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.
A second cheating incident will result in the student receiving “0” points for the 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.
A third cheating incident will result in the student receiving a drop “F” from the 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.
3. CONTROLLED SUBSTANCE (ALCOHOL/DRUGS) OR DRUG RELATED PARAPHERNALIA
1st Offense - One to five days Suspension/Parent and student conference with school Administrator
required/Police Action/District Discipline Committee referral as necessary/Possible Referral to
Substance Abuse Program
2nd Offense - Five days suspension/Parent and student conference with school Administrator required/Police
Action/District Discipline Committee referrals as necessary/Possible Referral to Substance Abuse
Program
3rd Offense - Suspension pending District Discipline Committee
4. DISRESPECT, DEFIANCE, INSUBORDINATION OR CLASS MISCONDUCT
Detention, Saturday School, Alternative Suspension, or Suspension
5. DRESS CODE
If a student wears inappropriate item(s) to school, the item(s) will be confiscated and returned to a parent only. If a
student wears inappropriate clothing to school, the student will be referred to the office. The student will change
into loaner clothing, call home to get a change of clothes, or may be suspended. Please refer to Dress Code for
guidelines of what is NOT permitted at school.
6. ELECTRONIC DEVICES
Students can use phones and electronic devices on campus at any time EXCEPT in class. The use of electronic
devices in class must be approved by the teacher. Unauthorized use of electronic devices in class may result in
confiscation of the device. Confiscated devices will be returned only to a parent or guardian by an
administrator after a detention is served. THE SCHOOL IS NOT RESPONSIBLE FOR LOST OR
STOLEN ITEMS.
Students disseminating inappropriate or offensive information or recordings regarding school events, incidents, or
individuals, may result in disciplinary action (Detention, Saturday School, Alternative Suspension, and/or
Suspension)
7. FAILURE TO SERVE ADMINSTRATIVE DETENTION
Detention will be escalated to Saturday School.

8. FAILURE TO SERVE SATURDAY SCHOOL
Saturday School will be escalated to Alternative Suspension or Suspension
9. FIGHTING
1st Offense
2nd Offense
3rd Offense

–
-

Consequences May Include:
One to five days Suspension/Possible Police Contact
One to five days Suspension/Possible Police Contact
Five days Suspension/Referral to District Discipline Committee/Possible Police Contact

10. FORGED NOTES / PHONE CALLS
1st Offense - Parent Contact / Saturday School
2nd Offense - Parent Contact / Suspension
11. HATS OR HEAD WEAR
Students may not wear hoods, hairnets, bandanas, masks, or face coverings during passing periods or while in a
classroom. Hats or headwear deemed inappropriate by school administration will be confiscated and returned only to a
parent.
12. HAZING/HARASSMENT/THREATS/CYBER BULLYING
Any actions, verbal, written or physical, which cause or are likely to cause mental duress and/or physical harm to any
student or adult attending/employed by any school and/or school event is illegal and will face administrative action.
This includes but it not limited to social media sites such as Facebook, YouTube, or any other social networking
sites. (Detention/Saturday School/suspension and/or referral to District Discipline Committee)
13. LEAVING CAMPUS WITHOUT PERMISSION
1st Offense - Saturday School/1-3 Day Possible Suspension
Additional
- One to five days suspension/Possible referral to School Attendance Review Board or alternative
program
14. MISBEHAVIOR AT ASSEMBLIES, SCHOOL FUNCTIONS, ETC.
Appropriate discipline action based on severity of offense, parent contact and possible exclusion from future
activities
15. POSSESSION OR USE OF TOBACCO/MATCHES/LIGHTERS
1st Offense - Saturday School/One to three day suspension/Possible Referral to Substance Abuse Program
Additional
- One to five days suspension/Referred to District Discipline Committee
16. PROFANITY
Detention/Saturday School/Suspension
17. SKATEBOARDS, SCOOTERS OR BICYCLES ON CAMPUS
Skateboards, scooters, or bicycles are to be locked in racks provided. Possession or storage of skateboards, scooters,
or bicycles in undesignated areas may result in confiscation. Skateboards, scooters, and bicycles may NOT be ridden
on campus. Students must walk with these items until they are off campus. Confiscated items will be returned only
to a parent by an Administrator.
18. THEFT/DESTRUCTION OR VANDALISM OF SCHOOL OR PERSONAL PROPERTY
Saturday School/Suspension/Possible referral to District Discipline Committee/Possible Police Action and
Restitution
19. POSSESSION OF WEAPONS/DANGEROUS OBJECTS/FACSIMILE (TOY GUNS, KNIVES, LASER
PENS, ETC.) ON A HIGH SCHOOL CAMPUS IS A SERIOUS VIOLATION OF THE LAW THAT
MAY RESULT IN ANY OR ALL OF THE FOLLOWING ACTIONS:
Confiscation, parent conference, suspension, action by police, District Discipline Committee referral, and possible
expulsion from Garden Grove Unified School District
20. OTHER INFRACTIONS NOT ADDRESSED ABOVE
Administration will determine appropriate consequence(s)

TRƯỜNG TRUNG HỌC CẤP II LOS AMIGOS
BIỆN PHÁP KỶ LUẬT
2017-2018

ESCUELA SECUNDARIA LOS AMIGOS
CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS
2017-2018
Los padres serán contactados primero en cada suceso, seguido de una o todas
de las siguientes consecuencias:

Phụ huynh sẽ là người được thông báo trước nhất trong từng trường hợp; sau đó một
hoặc tất cả biện pháp kỷ luật sau đây sẽ được thi hành:

1.

INCENDIO INTENCIONAL Y MATERIALES EXPLOSIVOS
Suspensión mientras el Comité Disciplinario del Distrito toma acción, que puede
seguir con expulsión/ intervención policial/restitución/asesoramiento con los
oficiales del Departamento de Bomberos.

1.

CỐ Ý GÂY HỎA HOẠN/TÀNG TRỮ CHẤT NỔ
Tạm đuổi học trong khi chờ biện pháp của Hội Đồng Kỷ Luật Học Khu mà có thể
dẫn tới việc đuổi học/Cảnh sát can thiệp/Bồi thường/Tư vấn với viên chức của Sở
Cứu Hỏa.

2.

REGLAMENTOS POR COMETER FRAUDE
Cualquier alumno que cometa fraude recibirá un puntaje de “0” por la
asignación/ proyecto/ prueba/examen, sin tener la posibilidad de recuperar los
puntos. El alumno recibirá una calificación de “U” (No es satisfactorio) en
conducta durante todo el semestre. Se le asignará escuela de sábado.

2.

QUY ĐỊNH VỀ VẤN ĐỀ GIAN LẬN
Bất cứ học sinh nào gian lận 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. Học sinh bị phạt Đi Học Ngày Thứ
Bảy.
Khi gian lận lần thứ 2, 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. Học sinh sẽ bị đuổi học 2 ngày, ban
giám hiệu mời phụ huynh đến trường họp cùng với học sinh để em ký bản giao ước là
sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
3
Nếu gian lận đến lần thứ ba, học sinh sẽ bị rớt môn học với điểm “F”.

Un segundo incidente fraudulento resultará en que el alumno recibirá un puntaje
de “0” en la asignación/proyecto/ prueba/examen sin posibilidad de recuperar los
puntos. El alumno recibirá una “U” en conducta 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.
Un tercer incidente fraudulento resultará en una calificación de “F” en su clase.

Bị đánh rớt môn học với điểm “F”
Bất cứ học sinh nào ăn cắp hay nhận một cách bất hợp pháp một bài làm, bài kiểm,
bài thi, tiểu án, sách soạn riêng cho giáo viên, hay sửa đổi sổ điểm của giáo viên
và/hay điểm hạng ghi trên máy điện toán sẽ bị đuổi học 3 ngày, phải đi họp với phụ
huynh, và sẽ bị đánh rớt môn học với điểm “F”.

Expulsión automática de la clase con calificación de “F”
Cualquier alumno que robe u obtenga ilegalmente una asignación, prueba,
examen, proyecto o edición del maestro, que altere el libro de calificaciones del
maestro y/o el programa computarizado de calificaciones será suspendido de la
escuela por tres días, asistirá a una conferencia con uno de sus padres, recibirá
una calificación de “F” y será expulsado de la clase.
3.
3.

SUBSTANCIA REGULADA (ALCOHOL Y DROGAS) O
PARAFERNALES RELACIONADOS CON DROGAS
1ª Ofensa
-Suspensión de uno a cinco días/ se requiere una reunión con el
padre, alumno y una administración escolar, si es / intervención
policial/ si necesario será referido con el Comité Disciplinario del
Distrito/ posiblemente será referido al programa de Abuso de
Sustancia.
2ª Ofensa
-Suspensión por cinco días/se requiere una reunión con el
padre, alumno y una administración escolar/intervención policial/ si
necesario será referido con el Comité Disciplinario del Distrito/
posiblemente será referido al programa de Abuso de Sustancia

4.

FALTA DE RESPETO, DESAFÍO, INSUBORDINACIÓN O MALA
CONDUCTA EN LA CLASE
Detención, escuela de sábado, y/o, suspensión alternativa

5.

CÓDIGO DE VESTIR
Si un alumno usa artículos inadecuados a la escuela, se le quitarán y serán
regresados a sus padres. Si un alumno usa ropa inadecuada será enviado a la
oficina. El alumno llamará a su casa para que le lleven un cambio de ropa, se
cambiará a ropa prestada o puede ser suspendido.

6.

INCUMPLIMIENTO POR NO ASISTIR A LA DETENCIÓN
Detención se convertirá en escuela de sábado.

8.

INCUMPLIMIENTO POR NO ASISTIR A LA ESCUELA DE SÁBADO
la Ofensa - Se asignara escuela de sábado adicional
2a Ofensa -Se asignara suspensión alternativa

9.

Lần thứ nhất -

Lần thứ nhì -

Lần thứ ba -

PELEAS – Consecuencias incluyen
1ra Ofensa – 1 – 5 días de Suspensión/Posible contacto con la policía
2da Ofensa – 1 – 5 días de Suspensión/Posible contacto con la policía
3ra Ofensa – 5 días de Suspensión/Posible contacto con la policía

Đuổi học từ 1 đến 5 ngày/Phụ huynh và học sinh họp với vị tư vấn
của trường/Cảnh sát can thiệp/Gửi lên Hội Đồng Kỷ Luật Học
Khu nếu cần/Có thể gửi lên Chương Trình Lạm Dụng về Dược
Chất.
Đuổi học 5 ngày/Phụ huynh và học sinh họp với vị tư vấn của
trường/Cảnh sát can thiệp/Gửi lên Hội Đồng Kỷ Luật Học Khu
nếu cần/Có thể gửi lên Chương Trình Lạm Dụng về Dược Chất.
Đuổi học và chờ sự phán quyết của học khu

4.

BẤT KÍNH, NGỖ NGHỊCH, KHÔNG VÂNG LỜI HAY QUẤY PHÁ TRONG
LỚP
Phạt cấm túc, phạt đi học vào ngày Thứ Bảy, hoặc chuyển qua học
chương trình thay thế.

5.

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC
Nếu học sinh mặc quần áo không thích hợp đến trường, em sẽ bị gửi lên văn phòng
để gọi điện thoại về nhà lấy quần áo thay, để mượn quần áo của trường thay, hoặc có
thể bị đuổi học một thời gian.

6.

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
Học sinh có thể sử dụng thiết bị điện tử trong khuôn viên trường NGOẠI TRỪ
trong lớp. Việc sử dụng máy trong lớp phải có sự cho phép của giáo viên. Nếu học
sinh sử dụng các dụng cụ điện tử trong lớp mà không được phép, nhân viên
nhà trường sẽ tịch thu đồ. Ban Giám Hiệu chỉ giao trả dụng cụ điện tử cho phụ
huynh mà thôi.
NHÀ TRƯỜNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG ĐỒ
VẬT BỊ THẤT LẠC HAY MẤT CẮP.

APARATOS ELECTRONICOS
Los alumnos pueden usar su teléfono y aparatos electrónicos durante el
horario escolar EXCEPTO en clase. El uso de teléfono y de un aparato
electrónico tiene que ser aprobado por el maestro. El uso de un aparato
electrónico sin autorización durante clase será confiscado. Aparatos que
son confiscados serán devueltos solamente a los padres o tutor por un
administrador escolar, después que el alumno sirva detención. LA
ESCUELA NO ES RESPONSABLE POR ARTÍCULOS PERDIDOS
O ROBADOS.
Los alumnos que difundan inapropiada o ofensiva información o que graben
acontecimientos escolares, incidentes, o personas puede que resulte en una
acción disciplinaria(detención, escuela de sábado, suspensión alternativa
y/o suspensión)

7.

CHẤT GÂY NGHIỆN (RƯỢU/MA TÚY) HAY CHẤT CÓ LIÊN QUAN VỚI
MA TÚY

Học sinh phổ biến thông tin không đứng đắn hoặc gây khó chịu, ghi
chép
về sự kiện trong trường, sự cố, hoặc cá nhân, có thể bị dẫn đến biện pháp kỷ luật
(cấm túc, phạt đi học vào ngày Thứ Bảy, chuyển qua học
chương trình
thay thế, và/hoặc bị đuổi học).
7.

BỊ BAN GIÁM HIỆU PHẠT CẤM TÚC MÀ KHÔNG CHỊU ĐI
Phạt cấm túc sẽ bị chuyển thành đi học ngày thứ 7.

8.

KHÔNG ĐI HỌC NGÀY THỨ BẢY
Học sinh sẽ bị đuổi học tạm thời

9.

Đánh Nhau:
Lần thứ nhất - bị phạt ở nhà 1 đến 5 ngày và báo cho sở cảnh sát
Lần thứ hai - đuổi học 1 đến 5 ngày và báo cho sở cảnh sát
Lần thứ ba - Đuổi học 5 ngày, hình phạt dựa theo luật của học khu, và thông báo
với cảnh sát.

10.

NOTAS FALSIFICADAS
1ª Ofensa – Contacto con los Padres/Escuela de sábado
2ª Ofensa – Contacto con los Padres/Suspensión

11.

GORRAS O ARTÍCULOS SIMILARES
Los alumnos no deben usar capuchas, redes para el cabello, pañuelos, mascaras o
cualquier objeto que les cubra la cara durante el cambio de clases y en la clase.
Gorras o cualquier artículo para la cabeza que sea considerado inapropiado por la
administración escolar, será confiscado y regresado únicamente a los padres de
familia.

12.

RITUALES DE INICIACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS
Cualquier acción, verbal, escrita, o física, que causa o puede causar daño
mentalmente y/o físicamente a cualquier alumno o adulto que asista o sea
empleado por cualquier escuela y/o acontecimientos escolares es ilegal y la
administración tomar acción. Esto incluye pero no está limitado a medios
sociales de la Red Facebook, You Tube, o cualquier social medios sociales de la
Red. (Detención, escuela de sábado, suspensión y/o será referido al Comité
Disciplinario del Distrito).

13.

SALIR DEL CAMPO ESCOLAR SIN PERMISO
1a Ofensa - Escuela de sábado
Adicional -Suspensión de uno o cinco días/ Posible que sea referido a la Junta
de Revisión de Asistencia Escolar o a otro programa alternativo

14.

MAL COMPORTAMIENTO EN LAS ASAMBLEAS, FUNCIONES
ESCOLARES, ETC.
La acción disciplinaria apropiada se basa en la severidad de la ofensa, padres
serán contactados y la posiblemente ser excluido de actividades en el futuro.

15.

POSSESSIÓN O USO DE TABACO, CERILLOS Y ENCENDEDORES
1ª Ofensa - Escuela de sábado/ uno a tres días de
suspensión/Posiblemente sea referido a Programa de
Abuso de Sustancias.
Adicional - Uno a cinco días de suspensión/Sera referido al Comité
Disciplinario del Distrito

NÓN HAY MỌI THỨ ĐỘI ĐẦU KHÁC
Khi học trong lớp hay trong giờ chuyển tiếp, học sinh không được đội mũ trùm đầu,
lưới bao tóc, khăn cột đầu, mặt nạ, hay bất kỳ thứ gì có thể che đậy khuôn mặt
mình. Các loại nón hoặc những vật dụng mang trên đâu được xem là không phù
hợp bởi các thầy cô trong ban giám hiệu sẽ bị tịch thu và chỉ được trả lại sau khi
nhà trường tiếp xúc với phụ huynh.

12.

BẮT NẠT/QUẤY NHIỄU/ĐE DỌA/HĂM DOẠ TRÊN MẠNG
Bất cứ lời nói, lời văn hoặc hành động nào khiến cho bất cứ học sinh hay người lớn
nào làm việc ở trường bị đau khổ về tinh thần hoặc đau đớn về thể xác hoặc cả hai,
và/hay gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt của trường là bất hợp pháp và trường sẽ có
biện pháp kỷ luật. (Phạt cấm túc/ Đi học vào ngày Thứ Bảy/ Đuổi học một thời
gian và/hay gửi lên Hội Đồng Kỷ Luật Học Khu).

13.

RỜI TRƯỜNG KHÔNG XIN PHÉP
Lần thứ nhất
- Phạt đi học vào ngày Thứ Bảy, bắt buộc nghỉ học 1 đến 8 ngày
Những lần sau - Bị đuổi học từ 1 đến 5 ngày/Có thể gửi lên Ban Duyệt Xét Điểm
Danh Học Sinh hoặc chuyển qua chương trình tương đương

14.

QUẬY PHÁ TRONG CÁC BUỔI HỘI HỌP TOÀN TRƯỜNG, SINH HOẠT
CỦA TRƯỜNG, V.V...
Biện pháp kỷ luật được áp dụng tùy theo mức độ vi phạm; báo phụ huynh, và có
thể cấm không cho học sinh tham gia sinh hoạt sau này.

15.

TÀNG TRỮ HAY DÙNG THUỐC LÁ/DIÊM QUẸT/ QUẸT MÁY
Lần thứ nhất
- Phạt đi học vào ngày Thứ Bảy/Bị đuổi học từ 1 đến 3 ngày/Có
thể bị gởi lên Chương Trình Lạm Dụng Dược Chất.
Những lần sau
- Đuổi học từ 1 đến 5 ngày/Gửi lên Hội Đồng Kỷ Luật Học Khu.

16. CHỬI TỤC
Phạt cấm túc/ Đi học vào ngày Thứ Bảy/Đuổi học một thời gian

PATINETAS, PATINETAS CON GUIAS O BICICLETAS
USADAS EN LA ESCUELA
Deben de asegurarse con candado solo en “racks” para bicicletas y/o patinetas.
Se confiscaran si se encuentran en aéreas no designadas. Las patinetas, patinetas
con guías y bicicletas no pueden ser utilizadas en la escuela. Los estudiantes
tienen que caminar con estos artículos hasta que salgan de la escuela. Artículos
confiscados serán regresados únicamente a los padres de familia.

18.

ROBO, DESTRUCCIÓN O VANDALISMO DE PROPIEDAD ESCOLAR
O PERSONAL
Escuela de sábado/suspensión/ Posiblemente será referido al Comité Disciplinario
del Distrito/Posiblemente acción policial y restitución

ĂN CẮP/PHÁ HỦY HAY LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG HAY
TÀI SẢN CÁ NHÂN
Phạt đi học vào ngày Thứ Bảy/Đuổi học một thời gian/Có thể bị gửi lên Hội Đồng
Kỷ Luật Học Khu/Cảnh sát có thể can thiệp, và phụ huynh bồi thường thiệt hại.

19.

POSESIÓN DE ARMAS, OBJETOS PELIGROSOS, IMITACIONES
(PISTOLAS DE JUGETE, NAVAJAS, LÁPICES DE LASER, ETC.) EN
UNA ESCUELA SECUNDARIA ES UNA VIOLACIÓN LEGAL QUE
PUEDE RESULTAR EN UNA O TODAS LAS SIGUIENTES ACCIONES:
Confiscación, reunión con los padres, suspensión, acción de parte de la Policía,
será referido al Comité Disciplinario del Distrito y la posibilidad de ser
expulsado del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove.

TÀNG TRỮ VŨ KHÍ/ĐỒ VẬT NGUY HIỂM/ VẬT THẬT HAY GIẢ (SÚNG
GIẢ, DAO, BÚT LA-ZE, V.V…) TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG TRUNG
HỌC LÀ VI PHẠM LUẬT NGHIÊM TRỌNG. HỌC SINH CÓ THỂ PHẢI
CHỊU MỘT HAY TẤT CẢ NHỮNG BIỆN PHÁP KỶ LUẬT SAU ĐÂY:
Tịch thu tang vật, phụ huynh họp với ban giám hiệu, học sinh bị đuổi học một thời
gian, cảnh sát can thiệp, gửi lên Hội Đồng Kỷ Luật Học Khu, và có thể bị đuổi ra
khỏi Học Khu Garden Grove.

20.

NHỮNG VI PHẠM KHÁC KHÔNG NÊU TRÊN
Ban giám hiệu sẽ quyết định biện pháp kỷ luật thích hợp.

17.

20.

11.

ĐI VÁN TRƯỢT, XE HẨY HAY XE ĐẠP TRONG TRƯỜNG
Tất cả các ván trượt, xe đạp cần phải được khóa lại ở chỗ dành riêng cho các
phương tiện. Bất kỳ phương tiện nào nằm ngoài khu vực quy định sẽ bị tịch thu và
mang lên văn phòng. Các loại ván trượt, xe đẩy scooter, hoặc xe đạp sẽ KHÔNG
được phép sử dụng trong khuôn viên trường. Tất cả học sinh phải đi bộ và cầm
hoặc dẫn các loại phương tiện kể trên cho đến khi các em ra khỏi khuôn viên
trường. Tất cả các đồ vật bị tịch thu sẽ được trả lại sau khi thầy / cô giám hiệu tiếp
xúc với phụ huynh.

PROFANIDAD
Detención/escuela de sábado/suspensión

19.

GIẢ MẠO THƯ TỪ
Lần thứ nhất
- Phạt đi học ngày Thứ Bảy, thông báo với phụ huynh
Lần thứ 2
- Thông báo với phụ huynh và có thể bị đuổi học.

17.

16.

18.

10.

OTRAS INFRACCIONES NO MENCIONADAS ANTERIORMENTE
La administración determinará las consecuencia(s) adecuadas

