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PORTLAND PUBLIC SCHOOLS 

 

 
 
 Telephone:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Re: 
 
I am writing to let you know that I had to suspend your student in order to investigate possible grounds for 
expulsion. I know that it is a very serious matter for families to learn that their student may be involved in 
any kind of misconduct. We take your student’s welfare very seriously. This letter and the attached 
documents provide information on the suspension procedures. 
 
The incident occurred on                            The behavior(s) that led to the suspension are:  
 
 
 
 
 
 
The suspension will begin on             and continue until a hearing or meeting can be held. The suspension 
will last no longer than 10 days.  
 

During the period of suspension, your student may not attend this school, participate in school activities, or 
enter any other Portland Public School property without the permission of the Principal. Your student is 
encouraged to ask me for assignments during the suspension.  
 

A notice stating a time, date, and location for an expulsion hearing, will be sent, if needed, by both certified 
and regular mail to you. I will confirm these arrangements with you by telephone. If an expulsion does not 
occur, it is District policy that a suspended student may automatically return to school at the end of the 
assigned suspension period, unless other conditions are pending.  
 

Attached are suspension procedures. If you are unable to read or understand them, please call 
503.916.3427 to have someone explain it to you in a language you understand. 
 

Again, the school takes any removal from class time seriously. When students are not in class their 
educational progress is limited. It is my hope that this process provides a learning opportunity for your 
student. If you have any questions, concerns or need additional information, please feel free to call me at  
503.916. 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
 
Attachment: Suspension Procedures  
c: Student’s School File, Student Services, School Supervisor 
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KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP PORTLAND 
 

 
 
 Điện thoại:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Về việc:  
 
Tôi viết thư này để thông báo với quý vị rằng tôi phải đình chỉ học tập con quý vị điều tra các lý do có thể 
dẫn tới việc đuổi học. Tôi biết rằng điều quan trọng là các gia đình cần phải biết là con em mình có thể mắc 
phải bất kỳ hành vi sai trái nào. Chúng tôi rất coi trọng sức khỏe và an toàn của con quý vị. Bức thư này và 
các tài liệu gửi kèm trình bày về các thủ tục đình chỉ học tập. 
 
Sự việc xảy ra vào ngày                                   (Các) hành vi khiến học sinh bị đuổi học là:  
 
 
 
 
 
 
Học sinh sẽ bị đuổi học tại trường bắt đầu từ ngày                      và tiếp tục cho tới khi tổ chức buổi điều 
trần hoặc buổi họp. Thời gian đình chỉ học tập sẽ kéo dài không quá 10 ngày.  
 

Trong thời gian đình chỉ học tập, con quý vị không được đi học tại trường này, tham gia các hoạt động học 
đường, hoặc vào bất kỳ khu vực nào khác của Trường Công Lập Portland nếu không có sự cho phép của 
Hiệu Trưởng. Con quý vị nên yêu cầu tôi cung cấp các bài tập trong thời gian đình chỉ học tập.  
 

Chúng tôi sẽ gửi thông báo về ngày, giờ và địa điểm điều trần đuổi học, nếu cần thiết, qua cả thư bảo đảm 
và thư thường cho quý vị. Tôi sẽ xác nhận các kế hoạch sắp xếp này với quý vị qua điện thoại. Nếu con 
quý vị không bị đuổi học, Khu Học Chánh có chính sách qui định rằng học sinh bị đình chỉ học tập có thể 
đương nhiên được trở lại trường học khi kết thúc giai đoạn đình chỉ học tập qui định, trừ khi còn phụ thuộc 
vào các điều kiện khác.  
 

Đính kèm là các thủ tục đình chỉ học tập. Nếu quý vị không thể đọc hoặc hiểu các tài liệu này, xin gọi 
503.916.3427 để nhờ người giải thích bằng ngôn ngữ mà quý vị có thể hiểu được. 
 

Tôi xin nhắc lại là trường của chúng tôi luôn giải quyết nghiêm túc bất kỳ trường hợp đình chỉ học tập nào. 
Khi học sinh không tới lớp, tiến bộ học tập của các em sẽ bị ảnh hưởng. Tôi hy vọng rằng thủ tục này sẽ 
tạo cơ hội học tập cho con quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc, vấn đề lo ngại hoặc cần tìm hiểu thêm, xin đừng 
ngần ngại liên lạc với tôi tại số 503.916. 
 
Trân trọng, 
 
 
 
 
 
Tài liệu gửi kèm: Các Thủ Tục Đình Chỉ Học Tập  
đồng gửi: Hồ Sơ Học Bạ của Học Sinh, Hạnh Kiểm Học Sinh Tại, Giám Đốc Khu Vực 
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Hướng dẫn Các Quy Định, Nguyên Tắc và Thủ Tục về Trách nhiệm, Quyền Hạn, và Kỷ Luật của Học Sinh                                       10/2010 
 

CÁC THỦ TỤC ĐUỔI HỌC TẠM 
Sau đây là các thủ tục về việc tạm đuổi học và trục xuất của Sở Học Chánh Portland, trích từ Chỉ Thị 
Hành Chánh về Đuổi Học Tạm & Đuổi Học Dài Hạn Học Sinh của Sở Học Chánh. Để xem các Chỉ thị 
Hành Chánh, xin vào trang mạng điện toán trực tuyến 
http://www.pps.k12.or.us/files/board/4.30.021_ADSuspensionExpulsionFinal_4.9.10.pdf  
 
 Việc đuổi học tạm là việc tạm thời từ chối quyền được đến trường học, hoặc đến các lớp học và 
các sinh hoạt học đường, của một học sinh trong khoảng thời gian từ một đến mười (10) ngày học liên 
tục ngoài trừ các điều được cung cấp dưới đây. 
Thủ Tục Tổng Quát: Khi một học sinh có hành vi có thể liên quan đến việc đuổi học tạm, người hiệu 
trưởng hay người được chỉ định sẽ: 

 Thực hiện theo các thủ tục ban đầu để chuyển dẫn đến việc thi hành kỷ luật: 
 Đảm bảo sẽ thông qua cuộc điều tra. 
 Xác định nếu học sinh có một kế hoạch hỗ trợ hạnh kiểm, kế hoạch 504, hoặc Kế hoạch Giáo 

dục Cá nhân và nếu có thì xem đã có được tuân thủ không. 
 Hãy xem xét nếu trước đó các nỗ lực đã có được thực hiện để can thiệp vào các hành vi vi phạm 

hay không. Reference 4.30.020-AD. 
 Đảm bảo rằng việc đuổi học tạm là thích hợp như là một lựa chọn hình thức kỷ luật đối với các 

hành vi bị nghi ngờ sai trái. 
 Tiến hành một cuộc họp chính thức cho việc đuổi học tạm với học sinh để thông báo cho học 

sinh về các hành vi bị nghi ngờ sai trái trong ngôn ngữ mà học sinh có thể hiểu và cung cấp cho 
các học sinh cơ hội để giải thích câu chuyện theo theo phía của học sinh. Hiệu trưởng hay người 
được chỉ định sẽ quyết định bất kỳ hình phạt kỷ luật nào thích hợp và có thể xem xét trường hợp 
cấm túc tại trường như là một phương pháp có thể lựa chọn nếu có sẳn các cơ sở và nhân viên.  

 Thực hiện một nỗ lực thật sự để thông báo cho phụ huynh/người giám hộ qua điện thoại và cũng 
sẽ thông báo cho phụ huynh người giám hộ bằng văn bản trong ngôn ngữ tại nhà của học sinh, 
bao gồm các điều kiện để làm thủ tục để đi học lại và khiếu nại, nếu học sinh bị phạt tạm thời 
cấm túc trong nhà trường hay đuổi học tạm ra khỏi trường học. Tiếp xúc cá nhân sẽ được thực 
hiện với phụ huynh/người giám hộ trước khi một học sinh của một trường tiểu học hoặc trung 
học đệ I cấp hoặc học sinh khuyết tật có thể được gửi về nhà.  

 Cung cấp các bài tập ở nhà theo yêu cầu cho các học sinh bị tạm đuổi học ra khỏi trường học. 
Để đảm bảo việc tiếp tục học tập, học sinh bị tạm đuổi học được dự kiến sẽ phải hoàn thành việc 
các bài học trong thời gian bị tạm đuổi học của học sinh. Theo yêu cầu, học sinh phải được cho 
biết các bài học và bài làm trong thời gian bị tạm đuổi học. Học sinh sẽ được cung cấp các bài 
làm bổ sung, các dự án, hoặc các bài thi kiểm tra khi các hoạt động này sẽ được chấm điểm và 
được sử dụng để xác định thứ hạng cho một lớp học. Giáo viên không bắt buộc phải dành nhiều 
thời gian làm việc với một học sinh để chuẩn bị các bài tập vì hành vi xấu của học sinh này. 

Khi việc đuổi học tạm có hiệu lực: Việc đuổi học tạm tại trường hoặc ra khỏi trường của một học sinh 
có hiệu lực sau cuộc họp chính thức về đuổi học tạm và thông báo được gởi đến phụ huynh/người giám 
hộ hoặc vào cuối ngày học. 
Trở lại trường học: Một cuộc họp bình thường với phụ huynh/người giám hộ phải được tổ chức trước 
khi một học sinh trở lại trường sau một thời gian đuổi học tạm để tìm kiếm những cách giải quyết hành vi 
sai trái và xem xét việc cải thiện hạnh kiểm của học sinh. Một phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu 
một cuộc họp với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định để phát triển một kế hoạch hành động cho học 
sinh để ngăn ngừa những sự kiện sai phạm sau này. 
Đuổi Học Tạm Khẩn Cấp 
Khi có một trường hợp khẩn cấp về y tế hoặc an toàn cần phải trục xuất ngay lập tức của một học sinh 
ra khỏi môi trường học tập, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định phải thông báo cho phụ huynh/người 
giám hộ. Cuộc họp chính thức về tạm đuổi học có thể bị trì hoãn cho đến ba (3) ngày làm việc. 
Phản Đối Một Việc Đuổi Học Tạm: Một học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ có thể phản đối việc 
đuổi học tạm bằng cách trước tiên là yêu cầu một cuộc họp với hiệu trưởng nếu hiệu trưởng không phải 
là người đã đưa ra quyết định tạm đuổi học lúc ban đầu, và sau đó sẽ yêu cầu một cuộc xem xét lại bởi 
nhân viên học khu chịu trách nhiệm giám sát trường học của học sinh đang theo học. Đây là mức độ 
xem xét sau cùng của việc tạm đuổi học. 


	Clear Form: 
	School name: SCHOOL
	school address: [school address]
	Text2: City, State, Zip 
	school phone: PHONE 
	date of letter: DATE OF LETTER
	note: Words shown in blue are read only and will not print.
	name of parent/guardian: PARENT/GUARDIAN
	translation: 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  page 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 address: PARENT ADDRESS
	city state zip: CITY, STATE     ZIP
	student name: [student name]
	id number: [ID number]
	date of incident: [dateofIncident]
	Activity/Weapons: 
	detail: Click here to type in text box: Include WEAPONS information (required). Enter a brief description of the incident (optional).
	Date of Hearing: [DATESuspention]
	[Admin's Phone #]: [Admin.Phone#] 
	admin name/title: [ADMINISTRATOR'S NAME & TITLE]
	Text17: 605
	Text12: Prohibited Item
	Text13: bị nghiêm cấm товар
	Text18: 601
	Text19:  Cheating/Plagarism
	Text23:  trẻ vị thành niên vi phạm
	Text16:  Công nghệ sử dụng
	Text15:  Inappropriate Use of Technology
	Text22:  Chronic Minor Offenses
	Text21: 602
	Text14: 604
	Text20:  Gian lận / Đạo văn
	Misbehavior1: [000]
	Misbehavior5: [100]
	Misbehavior2: [100]
	Misbehavior3: [100]
	Misbehavior4: [100]


