
Bullying is prohibited and all accusations  
will be fully investigated. If the investigation 
concludes bullying occurred, students will  
be punished according to the PfISD Student 
Code of Conduct.

Even if a situation doesn’t meet the legal  
definition of bullying, maintaining a safe  
learning environment is the district’s top 
priority. Students and parents should report 
concerns to campus staff or online through 
the Anonymous reporting site  
www.anonymousealerts.com/pfisd.

For more information about bullying visit  
www.pfisd.net or contact the Department of 
Student Affairs at 594-0038.

NO BULLYING ZONENO BULLYING ZONENO BULLYING ZONE

According to Pflugerville ISD policy, bullying:
• Is physically harmful
• Damages a student’s property
• Places a student in reasonable fear of harm

Bullying is:
• Severe
• Persistent
• Pervasive
• Creating an intimidating, threatening or

abusive educational environment
• An occurrence using a school district computer or

during a school sponsored event

Bullying isn’t:
• Arguments
• Being mean
• An isolated incident
• An occurrence at home or in the neighborhood

Help Us Keep PfISD Safe for All Students



Está prohibido acosar o intimidar a 
alguien y se investigará toda acusación.  
Si la investigación concluye que ocurrió 
intimidación, los estudiantes serán  
castigados según el Código de  
Conducta Estudiantil de PfISD. 
Aunque una situación no reúna el  
criterio legal de intimidación, la  
prioridad de PfISD es mantener un 
ambiente seguro para el aprendizaje. 
Alentamos a los padres  y estudiantes a 
reportar su preocupación a un adulto al 
cuidado de los alumnos de su escuela.

Para obtener mayor información sobre la política de  
intimidación o acoso, visite nuestra página www.pfisd.net 
o comuníquese con el Departamento de Asuntos Estudiantiles al
594-0038.

ZONA DE NO-INTIMIDACION

De acuerdo con la política de PfISD, la intimidación:
• Perjudica físicamente al alumno
• Daña el bienestar del alumno
• Provoca en el alumno un miedo razonable de

daños físicos a su persona

La intimidación es:
• Severa
• Persistente
• Penetrante
• Presenta un ambiente educativo intimidante,

amenazante o abusivo para el alumno
• Sucede utilizando una computadora del distrito o

durante un evento patrocinado por la escuela

No es intimidación:
• Discusiones
• Ser malo
• Un incidente aislado
• Un suceso en la casa o el vecindario

Ayúdenos a mantener PfISD seguro para todos los estudiantes

ZONA DE NO-INTIMIDACIONZONA DE NO-INTIMIDACION



 

KHU  VỰC  KHÔNG  ỨC  HIẾP 
 

Xin Giúp Chúng Tôi để Học Khu Pflugerville An Toàn 

cho Tất Cả Học Sinh 
 
 
 

Theo quy định của Học Khu Pflugerville, ức 

hiếp: 

• Là làm nguy hại cho cơ thể 

• Làm hư hại tài sản của một học sinh  

• Khiến một học sinh lo sợ bị hãm hại một cách có lý do  

 
Ức hiếp là: 

• Nghiêm trọng  

• Kéo dài 

• Phổ biến 

 • Tạo nên môi trường giáo dục bị ức chế, hăm dọa, sỉ nhục 

 • Việc xảy ra có dùng máy vi tính của học khu hoặc trong 

một 

     sự  kiện do nhà trường bảo trợ  
 
Ức hiếp không phải là: 

• Những tranh luận 

• Trở thành tầm thường 

• Một sự việc riêng lẻ 

 • Việc xảy ra ở nhà hoặc khu xóm 

Sự ức hiếp bị cấm và mọi tố cáo sẽ được điều tra 

kỹ. Nếu cuộc điều tra kết luận việc ức hiếp đã xảy 

ra, học sinh sẽ bị trừng phạt dựa theo Quy Định về 

Ứng Xử (Code of Conduct) của Học Sinh Học Khu 

Pflugerville. 

Ngay cả một tình huống xét về pháp lý chưa phải 
là ức hiếp, việc duy trì môi trường học an toàn là 
ưu tiên hàng đầu của Học Khu Pflugerville.  Học 
sinh và phụ huynh cần thông báo những gì đáng 
lo ngại cho nhà trường hoặc trên mạng bằng 
trang Ẩn Danh www.anonymousalerts.com/pfisd. 

 

 

 

 

 

 

Để biết thêm chi tiết về sự ức hiếp xin ghé trang mạng 

www.pfisd.net hoặc tiếp xúc với Bộ Phận Học Sinh Vụ 

(Department of Student Affair) ở 594-0038.  

 


