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Cần sử dụng các quy trình kỷ luật để hỗ trợ học sinh 
học tập các kỹ năng và khái niệm cần thiết nhằm nâng 
cao bầu không khí học tập tích cực & tránh hành vi có 
hại.

PPS vẫn nỗ lực tìm cách loại bỏ những bất bình đẳng 
trong các quy trình kỷ luật bằng cách đảm bảo sự can 
thiệp công bằng trên khắp mọi nhóm chủng tộc và sắc 
tộc, theo giới tính, trong số những người khuyết tật, và 
các tầng lớp được bảo vệ khác.

Cảm ơn quý vị đã tham gia! https://www.pps.net/page/14608



Các Nguyên Tắc Kỷ Luật Đề Xuất

A. Kỷ luật phải là một cách 
ứng phó bình đẳng, minh 
bạch, kịp thời, công bằng 
và phù hợp mang tính 
phát triển dựa trên các 
nhu cầu của từng học sinh 
(ORS 339.250).

B. Các thực hành kỷ luật nên 
khuyến khích việc phòng 
ngừa, và sử dụng biện 
pháp can thiệp hiệu quả 
sau khi hành vi xảy ra, tìm 
cách sửa chữa mọi thiệt 
hại gây ra.

C. Các trường học của chúng 
tôi sẽ nỗ lực hết sức mình 
một cách hợp lý để ưu tiên 
giải quyết các hành vi học 
sinh thông qua gia đình, 
trường học và các nguồn 
lực dựa trên cộng đồng, 
theo quan điểm có hiểu 
biết về chấn thương. Điều 
này bao gồm các lựa chọn 
thay thế về giáo dục đối 
với biện pháp kỷ luật.

D. Những tác động của chấn 
thương phải được xem xét 
cùng với mục tiêu giảm tối 
thiểu thời gian không đến 
lớp học. Kỷ luật đuổi học 
là phương sách cuối cùng.


