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Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) đã quyết tâm cung cấp một môi trường làm việc và học 

tập an toàn và an ninh cho tất cả các nhân viên và học sinh. Là một hệ thống trường học, MCPS cũng mong 

muốn nhân viên của mình tuân thủ các tiêu chuẩn đạo lý và đạo đức cao nhất và tuân thủ các luật liên bang, 

tiểu bang và địa phương mà điều khiển các nhân viên công cộng có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc các trẻ 

em của cộng đồng chúng ta. Tất cả nhân viên mới phải trải qua một cuộc kiểm tra lý lịch hình sự như một 

điều kiện làm việc trong nhiều năm, vì luật pháp Maryland cấm bất kỳ hội đồng giáo dục nào của quận cố 

ý thuê hoặc giữ lại bất kỳ cá nhân nào đã bị kết án, hay có tội đối với một số tội phạm nhất định. Trong sự 

kết hợp với Quy Luật Hạnh Kiểm Nhân Viên MCPS và Chính Sách Lạm Dụng và Bỏ Bê Trẻ Em, MCPS 

yêu cầu tất cả nhân viên tự báo cáo về việc bắt giữ, buộc tội hoặc kết án đối với các loại tội phạm theo luật 

của tiểu bang. 

MCPS Regulation GCC-RA, Staff Self-Reporting of Arrests, Criminal Charges, and Convictions (Nhân 

Viên Tự Báo Cáo về Các Vụ Bắt Giữ, Tội Hình Sự và Tội Ác), được sửa đổi vào Ngày 24 tháng 7, 2017, 

đảm bảo rằng khi nhân viên được tuyển dụng, họ sẽ thông báo cho hệ thống trường học về bất cứ vụ bắt 

giữ, buộc tội, hoặc những vụ xử lý khác liên quan đến các tội phạm được quy định trong quy định. Trước 

tiên, những tội ác này liên quan đến tội phạm liên quan đến ma túy hoặc các chất thuốc bị kiểm soát, tội 

phạm tình dục, lạm dụng trẻ em và các tội phạm bạo lực. 

Các nhân viên phải báo cáo thông tin về việc bị bắt giữ, buộc tội, hay kết án của họ cho Department of 

Compliance and Investigations (DCI) tại Office of Employee Engagement and Labor Relations, trong vòng 

bảy ngày sau sự kiện đó. Có thể có những ngoại lệ cho thời gian báo cáo này nếu có những hoàn cảnh nằm 

ngoài sự kiểm soát của nhân viên mà ngăn trở việc báo cáo sự kiện này với DCI trong vòng bảy ngày. Để 

hỗ trợ nhân viên tuân thủ quy định GCC-RA, MCPS đã tạo ra hai nguồn thông tin hữu ích cho nhân viên: 

 NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG ĐƯỢC ĐẶT—Tài liệu này cung cấp cho nhân viên một tài liệu 

dễ sử dụng để ghi rõ những gì được mong đợi ở nhân viên. Tài liệu có sẵn tại đây hay bằng cách 

tìm kiếm trang mạng MCPS, www.montgomeryschoolsmd.org cho quy luật tự báo cáo hay GCC-

RA. 

 

 ĐƠN TỰ BÁO CÁO—Để hỗ trợ tuân thủ với điều kiện này, MCPS Form 230-41 có thể do nhân 

viên hay đại diện hợp pháp của họ hoàn tất và nạp cho DCI qua email tại selfreport@mcpsmd.org. 

Việc sử dụng mẫu đơn này là tự nguyện và được cung cấp như một nguồn tài nguyên hữu ích. Nhân 

viên hay các đại diện pháp lý của họ cũng có thể thực hiện điều kiện báo cáo bằng cách gọi DCI tại 

240-314-4899. Thông tin cung cấp cho DCI sẽ được giữ kín. 

Các nhân viên nào mà không thực hiện việc báo cáo một vụ bắt giữ, buộc tội, hay kết án theo đúng quy 

định này có thể phải chịu các biện pháp kỷ luật, có thể đến mức và bao gồm sa thải, phù hợp với hợp đồng 

bình thường và các thủ tục pháp lý. Cần chú ý là đòi hỏi tự báo cáo này không thay thế các đòi hỏi báo cáo 

khác mà có thể là bắt buộc theo luật tiểu bang. Nếu nhân viên có bất cứ câu hỏi nào khác không được đề 

cập trong thông tin trên trang mạng MCPS, xin hãy liên lạc với DCI. 
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