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DISTRICT

Xin Lưu ý : Biện pháp kỷ luật sẽ không được thực hiện đốI vớI kẻ bị
cáo buộc gây hấn nếu chỉ dựa vào sự tố cáo vô danh
Kẻ gây hấn:_______________________________________________________________________________________
Học sinh bị chọn làm mục tiêu:_
__________________________________________________________________________________
Người báo cáo (không bắt buộc):________________________________________________________________________
Địa chỉ e-mail (không bắt buộc):_________________________________________________________________________
Số điện thoại (không bắt buộc):______________________________________hôm nay là ngà y________________________
Tên của trường học dành cho người lớn bạn đã liên lạc (nếu có):______________________________________________
Sự cố xãy ra vào những ngày nào (nếu biết):_ ______________________________________________________

Sự cố đã xãy ra tại những nơi nào ? Đánh dấu tất cả các ô phù hợp.

Lớp học
Hành lang
Phòng vệ sinh

 Phòng locker
Sân thể thao
Sân chơi

Phòng ăn

Bải đậu xe

Xe buýt nhà trường khi nhà trường hoạt động
Internet
Ngoài khuôn viên trường
Điện thoạI cầm tay
Trên đường đến
lớp/ra về

Nơi khác (Xin mô tả):_______________________________________________________________________________

Xin đánh dấu vào những ô mô tả rõ nhất những gì kẻ bắt nạt đã làm? Đánh dấu tất cả những ô phù hợp.












Đánh, đá, xô đẩy, nhổ nước miếng, kéo tóc hoặc ném gì đó vào học sinh
Cho một người khác đánh hay gây hại cho học sinh 
Chế diễu, đặt biệt danh, chỉ trích chê bai hay de dọa trực tiếp, qua điện thoại, e-mail. 
Hạ thấp thể diện học sinh và làm cho học sinh trở thành mục tiêu của trò cười 
Làm cử chỉ thô lỗ và/hoặc đe dọa 

Loại trừ hay từ chối sự tham gia của học sinh

Làm cho học sinh sợ, đòi tiền hay trấn lột 
Lan truyền những lời đồn đải có hại hay phao tin đồn nhảm 
Bắt nạt qua hệ thống máy vi tính (bắt nạt bằng cách gọi điện thoại, gởi tin nhắn, e-mail, đăng tải trên trang web...) 
Cách khác

Nều bạn chọn “cách khác”, xin hãy mô tả:__________________________________________________________________

Tại sao bạn nghĩ là có chuyện quấy rối, hăm dọa, hay bắt nạt xãy ra?_______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Có nhân chứng nào không?

 Có

Không

Nếu có, xin vui lòng cho biết tên:_______________________________________________________________________
_ _________________________________________________________________________________________________
Xin điền tiếp trang 2
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Có chấn thương về cơ thể xãy ra từ sự cố này?

 Có

Không

Nếu có, xin mô tả?_ ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Có phải học sinh bị chọn làm mục tiêu vắng mặt không đến lớp vì sự cố này?

 có

không

Nếu có, xin mô tả?_ ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Có thêm tin tức nào không?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Xin cám ơn quí vị đã báo cáo

For Office Use

Received by:_ _______________________________________________________________________________________
Date received:_______________________________________________________________________________________
Action taken:________________________________________________________________________________________
Parent/guardian contacted:____________________________________________________________________________
Check one:

ResolvedUnresolved

Referred to:_ ________________________________________________________________________________________

