
PPaaggee  11  ooff  33  

  

 

LEBANON     LOCATOR:        5022  

Board of Education    SECTION:    STUDENTS   

POLICY     ADOPTED:   09/12/2000    

      REVISED:    02/09/2021 

 

HHAAZZIINNGG  

  

II..  PPuurrppoossee  

    

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  iiss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ssaaffee  lleeaarrnniinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  ssttuuddeennttss  aanndd  ssttaaffff  tthhaatt  iiss  

ffrreeee  ffrroomm  hhaazziinngg..    HHaazziinngg  aaccttiivviittiieess  ooff  aannyy  ttyyppee  aarree  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ggooaallss  ooff  tthhee  

sscchhooooll  ddiissttrriicctt  aanndd  aarree  pprroohhiibbiitteedd  aatt  aallll  ttiimmeess..  

  

IIII..  GGeenneerraall  SSttaatteemmeenntt  ooff  PPoolliiccyy  

AA..  NNoo  ssttuuddeenntt,,  tteeaacchheerr,,  aaddmmiinniissttrraattoorr,,  vvoolluunntteeeerr,,  ccoonnttrraaccttoorr  oorr  ootthheerr  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  sscchhooooll  

ddiissttrriicctt  sshhaallll  ppllaann,,  ddiirreecctt,,  eennccoouurraaggee,,  aaiidd  oorr  eennggaaggee  iinn  hhaazziinngg..  

  

BB..  NNoo  tteeaacchheerr,,  aaddmmiinniissttrraattoorr,,  vvoolluunntteeeerr,,  ccoonnttrraaccttoorr,,  oorr  ootthheerr  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  

sshhaallll  ppeerrmmiitt,,  ccoonnddoonnee,,  oorr  ttoolleerraattee  hhaazziinngg..  

  

CC..  AAppppaarreenntt  ppeerrmmiissssiioonn  oorr  ccoonnsseenntt  bbyy  aa  ppeerrssoonn  bbeeiinngg  hhaazzeedd  ddooeess  nnoott  lleesssseenn  tthhee  pprroohhiibbiittiioonnss  

ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

  

DD..  HHaazziinngg  aaccttiivviittiieess  aarree  sseerriioouussllyy  ddiissrruuppttiivvee  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  pprroocceessss  iinn  tthhaatt  tthheeyy  iinnvvoollvvee  

ssttuuddeennttss  aanndd  vviioolleennccee  oorr  tthhrreeaattss  ooff  vviioolleennccee..    TThhiiss  ppoolliiccyy  aapppplliieess  ttoo  bbeehhaavviioorr  tthhaatt  ooccccuurrss  

oonn  oorr  ooffff  sscchhooooll  pprrooppeerrttyy  aanndd  dduurriinngg  aanndd//oorr  aafftteerr  sscchhooooll  hhoouurrss..  

  

EE..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  eennggaaggeess  iinn  aann  aacctt  tthhaatt  vviioollaatteess  sscchhooooll  ppoolliiccyy  oorr  llaaww  iinn  oorrddeerr  ttoo  iinniittiiaattee  

aannootthheerr  ppeerrssoonn  oorr  ttoo  bbee  iinniittiiaatteedd  iinnttoo  oorr  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  aa  ssttuuddeenntt  oorrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  bbee  

ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiisscciipplliinnee  ffoorr  tthhaatt  aacctt..  

  

FF..  TThhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  wwiillll  aacctt  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  aallll  ccoommppllaaiinnttss  ooff  hhaazziinngg  aanndd  wwiillll  ddiisscciipplliinnee  oorr  

ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  aannyy  ssttuuddeenntt,,  tteeaacchheerr,,  aaddmmiinniissttrraattoorr,,  vvoolluunntteeeerr,,  ccoonnttrraaccttoorr,,  

oorr  ootthheerr  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  wwhhoo  iiss  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  vviioollaatteedd  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

  

IIIIII..  DDeeffiinniittiioonnss  

  

AA..  ““HHaazziinngg””  mmeeaannss  ccoommmmiittttiinngg  aann  aacctt  aaggaaiinnsstt  aa  ssttuuddeenntt,,  oorr  ccooeerrcciinngg  aa  ssttuuddeenntt  iinnttoo  

ccoommmmiittttiinngg  aann  aacctt,,  tthhaatt  ccrreeaatteess  aa  rriisskk  ooff  hhaarrmm  ttoo  aa  ppeerrssoonn,,  iinn  oorrddeerr  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  bbee  

iinniittiiaatteedd  iinnttoo  oorr  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  aa  ssttuuddeenntt  oorrggaanniizzaattiioonn,,  oorr  ffoorr  aannyy  ootthheerr  ppuurrppoossee..    TThhee  tteerrmm  

hhaazziinngg  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  

11..  AAnnyy  ttyyppee  ooff  pphhyyssiiccaall  bbrruuttaalliittyy  ssuucchh  aass  wwhhiippppiinngg,,  bbeeaattiinngg,,  ssttrriikkiinngg,,  bbrraannddiinngg,,  eelleeccttrroonniicc  

sshhoocckkiinngg,,  oorr  ppllaacciinngg  aa  hhaarrmmffuull  ssuubbssttaannccee  oonn  tthhee  bbooddyy..  
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22..  AAnnyy  ttyyppee  ooff  pphhyyssiiccaall  aaccttiivviittyy  ssuucchh  aass  sslleeeepp  ddeepprriivvaattiioonn,,  eexxppoossuurree  ttoo  wweeaatthheerr,,  ccoonnffiinneemmeenntt  

iinn  aa  rreessttrriicctteedd  aarreeaa,,  ccaalliisstthheenniiccss,,  oorr  ootthheerr  aaccttiivviittyy  tthhaatt  ssuubbjjeeccttss  tthhee    ssttuuddeenntt  ttoo  aa  rriisskk  ooff  

hhaarrmm  oorr  tthhaatt  aaddvveerrsseellyy  aaffffeeccttss  tthhee  mmeennttaall  oorr  pphhyyssiiccaall  hheeaalltthh  oorr  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  

  

33..  AAnnyy  aaccttiivviittyy  iinnvvoollvviinngg  tthhee  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  aannyy  aallccoohhoolliicc  bbeevveerraaggee,,  ddrruugg,,  ttoobbaaccccoo  pprroodduucctt  

oorr  aannyy  ootthheerr  ffoooodd,,  lliiqquuiidd,,  oorr  ssuubbssttaannccee  tthhaatt  ssuubbjjeeccttss  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  aann  uunnrreeaassoonnaabbllee  rriisskk  ooff  

hhaarrmm  oorr  tthhaatt  aaddvveerrsseellyy  aaffffeeccttss  tthhee  mmeennttaall  oorr  pphhyyssiiccaall  hheeaalltthh  oorr  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  

  

44..  AAnnyy  aaccttiivviittyy  tthhaatt  iinnttiimmiiddaatteess  oorr  tthhrreeaatteennss  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiitthh  oossttrraacciissmm,,  tthhaatt  ssuubbjjeeccttss  aa  

ssttuuddeenntt  ttoo  ssttrreessss,,  eemmbbaarrrraassssmmeenntt,,  sshhaammee  oorr  hhuummiilliiaattiioonn,,  tthhaatt  aaddvveerrsseellyy  aaffffeeccttss  tthhee  mmeennttaall  

hheeaalltthh  oorr  ddiiggnniittyy  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  ddiissccoouurraaggeess  tthhee  ssttuuddeenntt  ffrroomm  rreemmaaiinniinngg  iinn  sscchhooooll..  

  

55..  AAnnyy  aaccttiivviittyy  tthhaatt  ccaauusseess  oorr  rreeqquuiirreess  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  ppeerrffoorrmm  aa  ttaasskk  tthhaatt  iinnvvoollvveess  vviioollaattiioonn  ooff  

ssttaattee  oorr  ffeeddeerraall  llaaww  oorr  ooff  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ppoolliicciieess  oorr  rreegguullaattiioonnss..  

  

IIVV..  RReeppoorrttiinngg  PPrroocceedduurreess  

  

AA..  AAnnyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  bbeelliieevveess  hhee  oorr  sshhee  hhaass  bbeeeenn  tthhee  vviiccttiimm  ooff  hhaazziinngg  oorr  aannyy  ppeerrssoonn  wwiitthh  

kknnoowwlleeddggee  oorr  bbeelliieeff  oorr  ccoonndduucctt  wwhhiicchh  mmaayy  ccoonnssttiittuuttee  hhaazziinngg  sshhaallll  rreeppoorrtt  tthhee  aalllleeggeedd  aaccttss  

iimmmmeeddiiaatteellyy  ttoo  aann  aapppprroopprriiaattee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ooffffiicciiaall  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

  

BB..  TThhee  bbuuiillddiinngg  pprriinncciippaall  iiss  tthhee  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  rreecceeiivviinngg  rreeppoorrttss  ooff  hhaazziinngg    

  

CC..  TTeeaacchheerrss,,  aaddmmiinniissttrraattoorrss,,  vvoolluunntteeeerrss,,  ccoonnttrraaccttoorrss,,  aanndd  ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  sscchhooooll  

ddiissttrriicctt  sshhaallll  bbee  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aalleerrtt  ttoo  ppoossssiibbllee  ssiittuuaattiioonnss,,  cciirrccuummssttaanncceess  oorr  eevveennttss  wwhhiicchh  

mmiigghhtt  iinncclluuddee  hhaazziinngg..    AAnnyy  ssuucchh  ppeerrssoonn  wwhhoo  rreecceeiivveess  aa  rreeppoorrtt  ooff,,  oobbsseerrvveess,,  oorr  hhaass  ootthheerr  

kknnoowwlleeddggee  oorr  bbeelliieeff  ooff  ccoonndduucctt  wwhhiicchh  mmaayy  ccoonnssttiittuuttee  hhaazziinngg  sshhaallll  iinnffoorrmm  tthhee  bbuuiillddiinngg  

pprriinncciippaall  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

  

DD..  SSuubbmmiissssiioonn  ooff  aa  ggoooodd  ffaaiitthh  ccoommppllaaiinntt  oorr  rreeppoorrtt  ooff  hhaazziinngg  wwiillll  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt  

oorr  rreeppoorrtteerr’’ss  ffuuttuurree  eemmppllooyymmeenntt,,  ggrraaddeess,,  oorr  wwoorrkk  aassssiiggnnmmeennttss..  

  

VV..  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  AAccttiioonn  

  

AA..  UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aa  ccoommppllaaiinntt  oorr  rreeppoorrtt  ooff  hhaazziinngg,,  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  sshhaallll  uunnddeerrttaakkee  oorr  

aauutthhoorriizzee  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  bbyy  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ooffffiicciiaallss  oorr  aa  tthhiirrdd  ppaarrttyy  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  

sscchhooooll  ddiissttrriicctt..  

  

BB..  TThhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  mmaayy  ttaakkee  iimmmmeeddiiaattee  sstteeppss,,  aatt  iittss  ddiissccrreettiioonn,,  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  ccoommppllaaiinnaanntt,,  

rreeppoorrtteerr,,  ssttuuddeennttss,,  oorr  ootthheerrss  ppeennddiinngg  ccoommpplleettiioonn  ooff  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  hhaazziinngg..  

  

CC..  UUppoonn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  wwiillll  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..    

SSuucchh  aaccttiioonn  mmaayy  iinncclluuddee,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  wwaarrnniinngg,,  ssuussppeennssiioonn,,  eexxcclluussiioonn,,  eexxppuullssiioonn,,  

rreemmeeddiiaattiioonn,,  tteerrmmiinnaattiioonn,,  oorr  ddiisscchhaarrggee..    DDiisscciipplliinnaarryy  ccoonnsseeqquueenncceess  wwiillll  bbee  ssuuffffiicciieennttllyy  

sseevveerree  ttoo  ddeetteerr  vviioollaattiioonnss  aanndd  ttoo  aapppprroopprriiaatteellyy  ddiisscciipplliinnee  pprroohhiibbiitteedd  bbeehhaavviioorr..    SScchhooooll  



PPaaggee  33  ooff  33  

  

ddiissttrriicctt  aaccttiioonn  ttaakkeenn  ffoorr  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  

aapppplliiccaabbllee  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeennttss,,  aapppplliiccaabbllee  ssttaattuuttoorryy  aauutthhoorriittyy,,  iinncclluuddiinngg  

sscchhooooll  ddiissttrriicctt  ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..  

  

VVII..  RReepprriissaall  

  

TThhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  wwiillll  ddiisscciipplliinnee  oorr  ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  aannyy  ssttuuddeenntt,,  tteeaacchheerr,,  

aaddmmiinniissttrraattoorr,,  vvoolluunntteeeerr,,  ccoonnttrraaccttoorr,,  oorr  ootthheerr  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  wwhhoo  rreettaalliiaatteess  

aaggaaiinnsstt  aannyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  mmaakkeess  aa  ggoooodd  ffaaiitthh  rreeppoorrtt  ooff  aalllleeggeedd  hhaazziinngg  oorr  aaggaaiinnsstt  aannyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  

tteessttiiffiieess,,  aassssiissttss,,  oorr  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  oorr  aaggaaiinnsstt  aannyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  tteessttiiffiieess,,  aassssiissttss,,  oorr  

ppaarrttiicciippaatteess  iinn  aa  pprroocceeeeddiinngg  oorr  hheeaarriinngg  rreellaattiinngg  ttoo  ssuucchh  hhaazziinngg..    RReettaalliiaattiioonn  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  

lliimmiitteedd  ttoo,,  aannyy  ffoorrmm  ooff  iinnttiimmiiddaattiioonn,,  rreepprriissaall,,  oorr  hhaarraassssmmeenntt..  

  

VVIIII..  DDiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  PPoolliiccyy  

  

TThhiiss  ppoolliiccyy  sshhaallll  aappppeeaarr  iinn  eeaacchh  sscchhooooll’’ss  ppaarreenntt  aanndd//oorr  ssttuuddeenntt  hhaannddbbooookk  aanndd  iinn  eeaacchh  sscchhooooll’’ss  

ssttaaffff  hhaannddbbooookk..  

  


