Họ c khu Thó ng nhấ t Oakland

Bân Hợp tấ c Cọ ng đò ng, Trường họ c vầ Giâ đình

3 Tầng Công lý Phục hồi ở trường

Tầng 3

Vào lại

Hổ trợ cho mộ t họ c sinh

5%

Tầng 2

Kỷ luật Phục hồi

Đáp ứ ng không phạt cho
làm hại/xung độ t

15%

Xây dự ng công đồng
Tầng 1

100% số họ c sinh

Quan hệ
Kỷ năng tình cảm xã hội & thự c hà nh

Tầng 1 đượ c dù ng trong lớ p bằng cách tạo nên những vòng tròn ngườ i để xây dựng mối
quan hệ trong họ c sinh và phát triển các giá tri ̣ chung. Mục tiêu là tạo ra một lớp học quan
tâm và an toàn để họ c sinh có thể họ c hành.
Tầng 2 dùng quy trình vòng phục hồi như hòa giải hay họp nhóm gia đ ình để đáp
ứng các vấn đề kỷ luật, Nó thúc đẩy sự hàn gắn cho nạn nhân, ngườ i vi phạm và
cộ ng đồng trườ ng.
Tầng 3 hổ trợ sự quay trở lại của họ c sinh sau khi bi ̣ đuổi họ c cảnh cáo , trốn họ c ,
đuổi họ c hay bi ̣ giam. Mục tiêu là chào đón thiếu niên vào cộ ng đồng trườ ng theo
cách thúc đẩy họ c sinh thành công.
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Cong Lý Phụ c Hò i Toầ n Trường
Công lý phụ c hồi - Restorative Justice (RJ) hổ trợ các Trườ ng cộ ng đồng có đủ các di ̣ch vụ bằng
cách tạo ra các cộng đồng trường lành mạnh, bình đẳng, chăm só c, bằng cách ngăn
ngừ a và giải quyết các quậy phá theo cách không có trừ ng phạt, hổ trợ tính trách nhiệm và có
khả năng hàn gắn. Các lề lối phục hồi làm giảm tỷ lệ đuổi học cảnh cáo và hạ

thấp kỷ luật

chủng tộc không cân đối.
Dự a trên các giá tri ̣, nguyên tắc và thự c hành mà cộ ng đồng bản địa đã sử dụng hàng trăm năm
nay, công lý phụ c hồi đại diện cho mộ t sự thay đổi trong cách mà nhà trườ ng đáp ứ ng cư xử và
thúc đẩy kỷ luật. RJ cống hiến mộ t thay thế cho chi ́nh sách không khoan nhượ ng đã đượ c chứ ng
minh là không hữ u hiệu và quả thật, đã gia tăng đâỷ họ c sinh ra khỏ i trườ ng để và o nhà tù.
“Công lý phụ c hồi là mộ t quy triǹ h liên quan, tớ i mứ c có thể đượ c, nhữ ng ai mà bị kêt́ tộ i vi phạ m đặc
biệ t, để nhận diện tập thể và giải quyết tai hại, nhu cầu và rà ng buộ c hầu hà n gắn và lậ p lạ i mọ i điều
cho đúng như có thể đượ c” (Howard Zehr, 1990)

Các Quy trình RJ
Xây dự ng Cộ ng đồng và Đáp ứ ng sự là m hại.

Vòng người

Họp nhóm gia đình
Họp Cộng đồng

Tạo không gian
để Đối thoại

Trò chuyện phục hồi

Hòa giải

