PORTLAND PUBLIC SCHOOLS
Clear Form

[NAME OF SCHOOL]
[school address]
[City/State/Zip]

Telephone:

[phone]

Words shown in blue are read only and will not print.

[date of letter]

Please complete this English version of the form.
The fields will automatically fill in on the translated
version. Start by pushing the "TAB" key, and enter
info by tabbing through the first 2 pages of the
document. Print all pages. If you need additional help
with translation, please contact Translation Services
503.916.3427. If help is needed completing this form,
call Student Services 503.916.2000 x.71012.

[parent/guardian]

[parent address]
[city, state
zip]
Re: [student name]

[ID Number]

MM/DD/YYYY

At a hearing on [Hearing Date]
it was determined that [student name]
was involved in a drug-related activity on [Incident Date]
The outcome of the hearing was a Level A Finding for a first drug-related violation, except sale or
transfer.
The consequence(s) and intervention(s) are:
Insight Class (student and parent/guardian agree to attend six-hour class)
Alternative Plan (please complete Alternative Plan form)
Administrator’s Option:
Suspension: 1-day
2-day
3-day
4-day
5-day
Community Service:

1-hr

2-hrs

3-hrs

4-hrs

5-hrs

6-hrs

7-hrs

8-hrs

Commencement Disqualification (In addition to the actions specified in Administrative Regulation
4.30.022, seniors may be disqualified from commencement exercises if they are found to be in
violation of the district drug and alcohol policy within sixty days of the last senior day.)
The student also is barred from all competitions, games, performances and other similar activities which
are either after school, off campus or intramural for a period of 28 consecutive calendar days beginning
the day after the hearing. Date student may return to competitions, games, performances, etc is
[date: 28 days after the day of the hearing]
There are consequences for failure to complete Level A requirements; please see Drug/Alcohol
Procedures for more detail.
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If you wish to appeal this decision, you must notify [Name of School Supervisor]
School Supervisor by telephone at 503.916. [000] or in writing within five (5) days of your receipt
of this letter.
If you have any questions, concerns or need additional information, please contact me at
503.916. [0000]
Sincerely,

[ADMINISTRATOR, TITLE]
c: Student’s School File, Student Services, School Supervisor
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KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP PORTLAND

[NAME OF SCHOOL]

Điện thoại

[school address]
[City/State/Zip]
[date of letter]

[phone]

Words shown in blue are read only and will not print.
Please complete the English version of the form.
The fields will automatically fill in on the
translated version. If you need additional help
with translation, please contact Translation
Services 503.916.3427. For help completing this
form, call Student Conduct 916.2000 x. 71012

[parent/guardian]
[parent address]
[city, state
zip]
Về việc: [student name]

[ID Number]

Trong buổi điều trần ngày [[Hearing Date] , chúng tôi thấy rằng [student name]
đã tham gia một hoạt động liên quan tới ma túy vào ngày [Incident Date]
Buổi điều trần đã có kết luận kỷ luật Mức A đối với lần vi phạm đầu tiên liên quan tới mà túy, trừ hành
động bán hoặc chuyển nhượng.
(Các) hậu quả và (các) biện pháp can thiệp là:
Lớp Giáo Dục Nhận Thức (phụ huynh và cha mẹ/người giám hộ đống ý tham gia buổi hướng dẫn
trong sáu giờ)
Chương Trình Học Thay Thế (xin điền mẫu Chương Trình Học Thay Thế)
Lựa Chọn của Quản Trị Viên:
Đình Chỉ Học Tập: 1 ngày
Lao Động Công Ích: 1 giờ

2 ngày
3 ngày
4 ngày
5 ngày
3 giờ
4 giờ 5 giờ
6 giờ
2 giờ

7 giờ

8 giờ

Không Hội Đủ Điều Kiện Bắt Đầu (Ngoài các thủ tục qui định trong Qui Chế Hành Chánh
4.30.022, các học sinh cuối cấp trung học có thể không hội đủ điều kiện được tham gia các
chương trình luyện thi bắt đầu nếu thấy là vi phạm chính sách của khu học chánh về sử dụng rượu
và ma túy trong vòng sáu mươi ngày kể từ ngày học cuối cùng ở cấp trung học cuối cấp).
Học sinh cũng không được tham gia tất cả các cuộc thi, các trò chơi, các chương trình biểu diễn và các
hoạt động tương tự khác sau giờ học, ngoài khu học xá hoặc trong phạm vi trường trong 28 ngày tính
theo lịch liên tiếp bắt đầu từ ngày sau khi điều trần. Ngày học sinh có thể tham gia tất cả các cuộc thi,
28 days after the day of the hearing]
các trò chơi, các chương trình biểu diễn v.v... là [date:
.
Học sinh sẽ phải chịu hậu quả nếu không hoàn thành các yêu cầu ở Mức A; xin xem phần các Thủ Tục
về Sử Dụng Rượu/Ma Túy để biết thêm chi tiết.
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Nếu muốn kháng cáo quyết định này, quý vị phải thông báo cho [Name of School Supervisor]
giám đốc khu vực qua điện thoại tại số 503.916. [000] hoặc gửi thư trong vòng năm (5) ngày kể từ
ngày quý vị nhận được bức thư này.
Nếu quý vị có thắc mắc, vấn đề lo ngại hoặc cần biết thêm thông tin, xin liên lạc với tôi tại số
503.916. [0000]
Trân trọng,

[ADMINISTRATOR, TITLE]
đồng gửi: Hồ Sơ Học Bạ của Học Sinh, Hạnh Kiểm Học Sinh Tại, Giám Đốc Khu Vực
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