Xây Dựng Trường Học An Toàn và Chấp Nhận : Thông
tin cho Phụ huynh về Đạo Luật Các Trường Chấp Nhận
Tất Cả Mọi Người (Accepting Schools Act) (Đạo Luật 13)
Đây là lý do tại sao chính phủ đã đưa ra Dự Luật 13, Đạo
Luật Các Trường Chấp Nhận Tất Cả Mọi Người (Accepting
Schools Act), hiện đã được chính thức thông qua thành luật.

Đạo Luật 13 là gì?

●

Đạo Luật 13 có thay đổi vai trò của các hiệu trưởng
hay không?
●

Đạo Luật 13 yêu cầu các sở giáo dục ngăn ngừa và giải
quyết hành vi không thích hợp và thiếu tôn trọng giữa các
học sinh tại các trường của chúng ta. Những hành vi này
bao gồm bắt nạt, kỳ thị và sách nhiễu. Luật mới quy định
rõ các hành vi này là điều không được chấp nhận tại các
trường của chúng ta. Luật cổ vũ sự tôn trọng và hiểu biết
cho tất cả học sinh bất kể sắc tộc, phái tính, thiên hướng
tình dục, sự khuyết tật hoặc bất cứ yếu tố nào khác.

Làm thế nào Đạo Luật 13 giúp các trường và các sở
giáo dục ngăn ngừa và giải quyết hành vi không thích
hợp, kể cả bắt nạt?
Đạo Luật dựa trên công việc đã được thực hiện bởi các sở
giáo dục và các trường. Đạo Luật 13 yêu cầu các sở giáo
dục phải:
●

●

●

Có sẵn các chính sách về việc kỷ luật tăng dần, về việc
ngăn ngừa và can thiệp sự bắt nạt, và về việc giáo dục
bình đẳng và bao gồm tất cả mọi người.
Xét đến việc có những hậu quả cứng rắn hơn cho các học
sinh nào bắt nạt kẻ khác. Điều này có thể bao gồm việc
tạm đuổi học và xét đuổi học nếu:
❍ học sinh đã bị tạm đuổi học và sự có mặt của học sinh
trong trường tạo mối nguy hiểm không thể chấp nhận
cho sự an toàn của những người khác, hoặc
❍ sự bắt nạt là vì động cơ thiên kiến, thành kiến hoặc thù
hằn.
Luật Giáo Dục yêu cầu có các sự hỗ trợ cho các học sinh
bị tạm đuổi học và bị đuổi học:
❍ Nếu học sinh bị đuổi học hoặc bị tạm đuổi học dài hạn
(lâu hơn năm ngày), học sinh sẽ nhận sự hỗ trợ cho
việc học/các vấn đề không lĩnh vực học vấn thông qua
một chương trình về việc tạm đuổi học/đuổi học. Các
học sinh nào bị tạm đuổi học cho tới năm ngày sẽ nhận
gói bài tập cho về nhà làm.
Hàng năm cung cấp việc huấn luyện và thông tin cho giáo
viên và các nhân viên khác của trường về việc ngăn ngừa
sự bắt nạt và khuyến khích các môi trường học đường
tích cực.
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Bao gồm các mục tiêu chung quanh vấn đề môi trường
học đường tích cực và ngăn ngừa việc bắt nạt trong các
kế hoạch nhiều năm và có sẵn các kế hoạch này cho công
chúng.

Luật cho các hiệu trưởng những trách nhiệm mới, cụ thể.
Hiện nay các hiệu trưởng được yêu cầu phải:
❍ Điều tra bất cứ sự việc nào được báo cáo bởi một nhân
viên của sở giáo dục có thể đưa đến việc một học sinh
bị tạm đuổi học hoặc bị đuổi học, kể cả bắt nạt.
❍ Thông báo cho phụ huynh/những người giám hộ của
những học sinh nào đã làm hại một học sinh khác biết
về sự việc, khi hành vi của học sinh đó có thể dẫn đến
việc chúng bị tạm đuổi học hoặc bị đuổi học. Đồng thời
mời phụ huynh đến để thảo luận về các sự hỗ trợ sẽ
được cung cấp cho con của họ.
❍ Mời phụ huynh/những người giám hộ của học sinh đã
bị làm hại trong vụ việc đến để thảo luận về các sự hỗ
trợ sẽ được cung cấp cho đứa trẻ. Các hiệu trưởng đã
được yêu cầu phải thông báo cho các phụ huynh này.
❍ Truyền đạt thông tin với giáo viên và nếu phù hợp, cho
các nhân viên khác của sở giáo dục, những người đã
báo cáo sự việc mà có thể đã dẫn đến việc một học sinh
bị tạm đuổi học hay bị đuổi học. Các hiệu trưởng sẽ phải
thông báo cho họ biết các kết quả điều tra nội vụ của
mình.

Đạo Luật 13 hỗ trợ cho các sở giáo dục và các
trường học như thế nào để phụ huynh, học sinh và
các nhân viên khác cũng như những người có liên
hệ tham gia vào?
Luật giúp phụ huynh biết thêm về sự hỗ trợ có sẵn cho con
của họ thông qua nhà trường và các nỗ lực nhà trường
đang tiến hành để xây dựng một môi trường học đường tích
cực hơn.
Các sở giáo dục được yêu cầu phải:
●

●

●

Lập ra một tiến trình để phụ huynh thực hiện nếu họ có
những điều lo ngại về sự hỗ trợ mà con của họ đang
nhận.
Lập ra một thủ tục cho phép học sinh, phụ huynh và
những người khác báo cáo một cách an toàn các vụ bắt
nạt.
Thực hiện các thăm dò về môi trường học đường với
nhân viên, học sinh và phụ huynh ít nhất mỗi hai năm một
lần.
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Chúng ta biết một trường học an toàn, bao gồm và chấp
nhận tất cả mọi người là điều thiết yếu cho sự thành tựu và
hạnh phúc của học sinh.

●

Cho phụ huynh thêm cơ hội để tìm hiểu về sự an toàn của
học sinh và môi trường học đường.

Đạo Luật 13 hỗ trợ cho học sinh như thế nào?
Đạo Luật 13 yêu cầu:
●

●

●
●

Nhà trường cung cấp sự hỗ trợ cho những học sinh nào
đã có những hành vi không thích hợp hoặc đã bị ảnh
hưởng bởi hành vi không thích hợp.
Nhà trường cung cấp các chương trình, sự can thiệp hoặc
các sự hỗ trợ khác cho cả nạn nhân lẫn những kẻ bắt nạt,
và cho những người đã chứng kiến sự việc.
Nhà trường cung cấp những phương cách để học sinh
báo cáo một cách an toàn những vụ bắt nạt.
Các sở giáo dục và các trường cho phép học sinh thành
lập các nhóm tại trường của mình để nâng cao ý thức và
sự hiểu biết của tất cả học sinh về các tề đài chẳng hạn
như:
❍ chống kỳ thị;
❍ những người tàn tật;
❍ bình đẳng phái tính;
❍ thiên hướng tình dục và đặc điểm phái tính. Các nhóm
này có thể bao gồm Hội Những Người Đồng Tính–
Những Người Không Đồng Tính (Gay-Straight Alliances/
GSAs).

Các trường an toàn, bao gồm và chấp nhận tất cả mọi người
hỗ trợ cho học sinh để các em học hành tốt nhất tại lớp và
trong tương lai. Mọi người đều có vai trò trong việc làm cho
nhà trường được an toàn, bao gồm và chấp nhận tất cả
mọi người, kể cả chính phủ, các sở giáo dục, nhân viên nhà
trường, phụ huynh, học sinh và các thành viên cộng đồng.
Cùng nhau chúng ta có thể xây dựng các môi trường học
đường tích cực giúp tất cả học sinh học hỏi, tăng trưởng và
trưởng thành.

Đạo Luật 13 là một phần của kế hoạch hành động
toàn diện
Luật được lập ra dựa trên Các Chiến Lược của chúng ta
về Giáo Dục Bình Đẳng và Bao Gồm Tất Cả Mọi Người và
Trường Học An Toàn (Equity and Inclusive Education and
Safe Schools Strategies). Luật là một phần của kế hoạch
hành động lớn hơn bao gồm:
●

●

Các sở giáo dục và các hiệu trưởng sẽ không thể ngăn
ngừa việc học sinh dùng tên gọi GSA hoặc tên gọi khác mà
học sinh có thể chọn để đặt tên cho các nhóm này.
Học sinh có thể thành lập những hình thức nhóm khác dựa
trên các nhu cầu của trường mình.
●

Tên gọi của nhóm do học sinh lãnh đạo phải giúp cổ vũ
cho một môi trường học đường tích cực, bao gồm tất cả
mọi người và chấp nhận tất cả mọi học sinh.

●

●

Đạo Luật 13 ảnh hưởng như thế nào đến việc các tổ
chức thuê mướn phòng ốc tại các trường công lập?
Đạo Luật 13 yêu cầu các phía thứ ba, chẳng hạn như các
liên đoàn thể thao và các nhóm cộng đồng phải tuân theo
các chuẩn mực hành vi thống nhất với Điều Lệ Hạnh Kiểm
của Tỉnh Bang (Provincial Code of Conduct) khi họ sử dụng
các phòng ốc tại các trường công lập. Bản Điều Lệ Hạnh
Kiểm giúp bảo đảm tất cả các thành viên của cộng đồng nhà
trường đều được đối xử tôn trọng và với phẩm giá và Bản
Điều Lệ đã có từ nhiều năm nay.

Làm thế nào để một “phương pháp áp dụng cho toàn
trường (whole school approach)” giúp trường học
trở nên những nơi tốt đẹp hơn để học hỏi?
Xây dựng một môi trường nhà trường tích cực và bao gồm
tất cả mọi người đòi hỏi một “phương pháp áp dụng cho
toàn trường” dựa trên những mối quan hệ làm mạnh và tôn
trọng lẫn nhau trong toàn thể nhà trường và cộng đồng.

Việc có thêm các nhân viên chuyên trách về sức khỏe tâm
thần tại trường và mở rộng các dịch vụ tư vấn qua video
với một bác sĩ chuyên khoa tâm thần cho trẻ em tại các
cộng đồng miền quê và các vùng hẻo lánh.
Tìm những phương cách để bao gồm thêm các nguyên
tắc về giáo dục bình đẳng và bao gồm tất cả mọi người
và các chiến lược ngăn ngừa sự bắt nạt thông qua
chương trình giảng dạy, xây dựng trên các đề nghị từ Hội
Đồng đặc trách về Chương Trình Giảng Dạy của Ontario
(Ontario Curriculum Council).
Tiến hành chiến dịch tạo nhận thức trong công chúng để
nêu bật việc tất cả dân chúng Ontario đều có vai trò trong
việc ngăn ngừa sự bắt nạt.
Thành lập Nhóm Chuyên Viên phụ trách Các Trường
Chấp Nhận Tất Cả Mọi Người (Accepting Schools Expert
Panel) để cung cấp sự cố vấn về các nguồn giúp đỡ và
các thủ tục chú trọng vào phương thức áp dụng cho toàn
thể nhà trường, bao gồm ngăn ngừa và can thiệp sự bắt
nạt.

Có thêm thắc mắc?
Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm trên mạng về:
●

●

●

●

Kế Hoạch Hành Động của Ontario cho Các Trường
Chấp Nhận Tất Cả Mọi Người (Action Plan for Accepting
Schools) tại trang mạng
www.ontario.ca/acceptingschools
Chiến Lược Các Trường An Toàn (Safe Schools Strategy)
tại trang mạng
www.edu.gov.on.ca/eng/parents/safekit.html
Chiến Lược về Giáo Dục Bình Đẳng và Bao Gồm Tất Cả
Mọi Người (Equity and Inclusive Education Strategy) tại
trang mạng
www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/equity.html
Điều Lệ Hạnh Kiểm của Tỉnh Bang (Provincial Code of
Conduct) tại trang mạng
www.edu.gov.on.ca/eng/safeschools/standards.html

