Randolph Public Schools
BÁO CÁO ẨN DANH KHI BỊ BẮT NẠT
Học sinh, phụ huynh và bất kỳ ai trong cộng đồng Thành phố Randolph có thể báo cáo ẩn danh về các
trường hợp bắt nạt bằng cách điền một mẫu khiếu nại tại trang nối kết (link) dưới đây. Các báo cáo sẽ
được tự động chuyển đến Sĩ Quan Công Lý Quận Học Chánh Trường Công Lập Randolph (Randolph
Public Schools District Equity Officer) và tới vị hiệu trưởng liên hệ để điều tra. Dù các báo cáo có thể làm
ẩn danh, nhưng càng cung cấp nhiều dữ kiện cho giới chức trách nhiệm, thì báo cáo càng giúp ích. Bản
báo cáo cũng có chỗ cho báo cáo viên ghi tên và các dữ kiện để liên lạc, báo cáo sẽ hữu hiệu hơn khi có
các thông tin này. Trường Công Lập Randolph sẽ điều tra kỹ lưỡng mọi báo cáo, ẩn danh hay không ẩn
danh, và sẽ thông báo cho phụ huynh của nạn nhân cũng như phụ huynh của người hiếp đáp, thể theo
luật pháp đòi buộc. Tuy nhiên, không có hình thức kỷ luật được áp dụng cho người bị cáo buộc chỉ đơn
thuần dựa trên một báo cáo ẩn danh.

[ ] Báo Cáo Quyền
Công Nhân

ĐÁNH DẤU:

[ ] Báo Cáo Bát Nạt

Thông Tin Của Người Báo Cáo
Tên Của Người Báo Cáo:
Nếu Áp Dụng xin Đánh
Dấu:

[ ] Mục Tiêu

Nếu Áp Dụng xin Đánh Dấu: [ ] Học Sinh
Trường Học:

[ ] Người Báo Cáo (không phải người mục tiêu)
[ ] Nhân Viên

Số Điện Thoại:

[ ] Phụ Huynh

[ ] Người Quản Lý
Lớp:

Thông Tin Về Sự Kiện:
Tên Của Người Mục
Tiêu:

[ ] Học Sinh
Khác

[ ] Nhân Viên

[ ]

[ ] Học Sinh
Khác

[ ] Nhân Viên

[ ]

[ ] Học Sinh
Khác

[ ] Nhân Viên

[ ]

Tên:

[ ] Học Sinh
Khác

[ ] Nhân Viên

[ ]

Tên:

[ ] Học Sinh
Khác

[ ] Nhân Viên

[ ]

Tên:

Tên Người Tấn Công
Ngày Xảy Ra:
Giờ Xảy Ra:
Điạ Điểm:

Nhân Chứng: ( Người thấy được sự việc khi xảy ra )

Xin miêu tả lại sự việc dưới đây. BAO GỒM tên của những ai liê n quan đến, xảy ra như thế nào, ai đã làm gì, bao gồm
những chữ xác định rõ mà đã nghe.

Chữ ký người báo cáo: _______________________________________ Ngày: __________________
Đơn gửi đến:

[ ] Hiệu Trưởng

[ ] Người quản lý của Ban Giữ An Toàn và & An Ninh

Nhận Ngày:
Chữ ký người Quản Lý: _______________________________________________ Ngày: ___________________

	
  

