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Grant Ranch School CELL PHONE POLICY
Updated 10/25/2021

At Grant Ranch we want to respect how students and families want to communicate while preserving a
safe and productive learning environment and at the same time the use of a cell phone is a privilege, not a
right. We know that parents and families value being able to get in touch with their child(ren) and many
families rely on cell phones. We must set boundaries and expectations for how students use cell phones at
school in order to maximize learning and student well being. Students have been using cell phones
inappropriately throughout the day, especially in receiving and sending text messages and the use of
SnapChat, which has led to missed class time, cyber bullying, and even physical altercations. Here is
research that supports our decision:

● Emotional impact: click here (check your email for the live links)
● Academic impact: click here

Policy for Grades ECE-5
Students are encouraged not to bring cellular devices to school. Parents are encouraged to contact the
main office in order to get in touch with students during the school day. If students bring their cell phones,
they are expected to keep cell phones in their backpacks and only use them before or after school.

Policy for Grades 6-8
Students are not allowed to use cell phones at school unless they have explicit permission from school
staff. Each morning students will label their cell phones with their names and place them in the class cell
phone motel. The motel will then be locked in the Assistant Principal's office until the end of the day.
Teachers will return phones to the students at the end of  their last class. If you need to contact your child
before the end of the school day, please call the office and our office staff will relay the message to your
child. It will be important for your child to know how they are getting home before they come to school
each day.

If a student is using a phone or electronic device without permission from school staff, the following
process will be followed.

1. Teacher/School Staff will ask for the cell phone which will then be locked in the cell phone motel.
2. If a student does not respond to the first warning, then the teacher/school staff will call for the

Assistant Principal or Principal to come and collect it.
3. If a student fails to respond appropriately to the administrator’s request, parents will be notified,

the student will serve lunch detention.
a. Additional, next steps may result in this step.

4. If a student is referred twice regarding cell phone use, Parents/Guardians will be required to
attend a Family Conference regarding student’s cell phone use.

a. A behavior plan may be created.
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5. If a student is referred three times regarding cell phone use, additional privileges may be lost and
the student may be asked to turn the phone to the office every morning instead of the classroom
teacher or not be allowed to have a phone on school premises.

Inappropriate Use Includes
● Cyberbullying
● Posting photos/videos to social media without a person’s consent
● Harassment
● Plagiarism-may not be used to assist in tests, quizzes without teacher approval

**School administration may view the contents of any device believed to be used in an inappropriate
manner that violates the school code of conduct. If the cell phone is locked or password protected, the
student will be required to unlock the device at the request of a school administrator. **

Education
We will work with students throughout the course of the school year to develop their skill set and
awareness of safe cell phone behavior. This will include:

1. Privacy. Understanding when and how sharing pictures of others can be an invasion of privacy.
2. Cyber Safety. How to remain safe when using online platforms.
3. Cyber Bullying. Ways to use social media with kindness and respect for all. How to identify

bullying behavior and not be a bystander in incidents of cyberbullying.

Lost, Stolen, or Damaged Devices
Each user is responsible for his/her own cell phone and should use it responsibly and appropriately. Grant
Ranch School takes no responsibility for stolen, lost, or damaged cell phones, including lost or corrupted
data on those devices. While our staff  will help students identify how to keep personal devices secure
when in their possession, students will have the final responsibility for their cell phones. Please check
with your homeowner’s policy regarding coverage of personal electronic devices, as many insurance
policies can cover loss or damage.

Sincerely,

Dr. Patricia Hurrieta, Principal
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Kính gửi các bậc phụ huynh, gia đình, và người giám hộ,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo tới quý vị rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho con em của quý vị,
những học sinh đang học tập tại trường của chúng tôi hai chương trình với tên gọi Hoạt Động
Có Sự Hỗ Trợ Bởi Thú Cưng (Animal-Assisted Activities) và Liệu Pháp Có Sự Hỗ Trợ Bởi Thú
Cưng (Animal-Assisted Therapy). Hai chương trình trên được chúng tôi gọi tắt là AAA và AAT.
Chương trình của chúng tôi sẽ bao gồm ba nội dung chính sau đây: Học sinh đọc bài với một
chú chó, cung cấp liệu pháp giành cho một hoặc một nhóm nhỏ học sinh với sự giúp đỡ của
một chú chó, và chú chó của chúng tôi sẽ có vài lần ghé thăm học sinh ở trong lớp học. Chúng
tôi biết rằng quý vị có thể có một vài lý do để không muốn con em của mình tiếp xúc gần với
một chú chó. Lý do có thể là do dị ứng, sợ chó, các bệnh miễn dịch, các vấn đề về hô hấp, hoặc
các vấn đề về y tế khác có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của con em quý vị nếu tiếp xúc gần với
một chú chó.

Hai chương trình AAA và AAT đã được biết đến như một giải pháp giúp giảm căng thẳng, giảm
lo lắng, mang lại cảm giác thoải mái, và kích thích tinh thần học tập đối với học sinh.  Chúng tôi
xin phép được giới thiệu qua với quý vị về chú chó sẽ tham gia vào hai chương trình trên của
chúng tôi. Chú chó ở trường Grant Ranch là một chú chó lai Collie có tên là Buddy. Người huấn
luyện của Buddy là anh Debbie Wright, một nhân viên xã hội thuộc khối các trường công lập
của thành phố Denver. Những nhân viên xã hội của chúng tôi đã được đào tạo chuyên sâu để
thực hiện công việc đặc biệt này.

Dưới đây là những quy tắc và sự tôn trọng giành cho chú chó của chúng tôi khi con em của quý
vị tham gia hai chương trình trên:

1. Người huấn luyện / nhân viên xã hội sẽ đánh giá học sinh để xác định xem một học sinh
có phù hợp để tham gia hai chương trình trên hay không, và nếu không phù hợp, chúng
tôi sẽ cung cấp cho quý vị lý do tại sao.

2. Chú chó Buddy sẽ được đối xử nhẹ nhàng (không đánh đập, không kéo đuôi, kéo lông,
kéo tai). Việc la mắng hoặc bất kỳ hành động nào khác có thể khiến chú chó trở nên khó
chịu hoặc gây nguy hiểm cho sự an toàn của chú chó cũng như sự an toàn của những
người khác.

3. Học sinh phải rửa tay, hoặc sử dụng khăn lau khử khuẩn trước và sau khi chạm vào chú
chó.

4. Chú chó Buddy sẽ luôn đồng hành với người huấn luyện của mình và sẽ KHÔNG BAO
GIỜ tương tác một mình với học sinh.

5. Nếu bất cứ lúc nào chú chó Buddy có dấu hiệu mệt mỏi, khó chịu, hoặc sợ hãi, Buddy
sẽ được đưa ra nghỉ và đưa đến một nơi an toàn.
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6. Cũng giống như con người, những chú chó cũng có thể không muốn tham gia vào một
hoạt động nào đó. Trong trường hợp chú chó Buddy không muốn tham gia vào một buổi
học hoặc hoạt động nào đó, học sinh sẽ phải tôn trọng cảm xúc của Buddy, và có thể
được cung cấp một hoạt động khác thay thế.

Dưới đây là những rủi ro có thể xảy ra khi con em quý vị tham gia hai chương trình trên:

1. Chú chó Buddy đôi khi sẽ dựa vào người khác. Buddy nặng 70 pounds và có thể vô tình
khiến một người mất thăng bằng hoặc thậm chí ngã xuống.

2. Chú chó Buddy có thể cảm thấy bất an với việc chạy nhảy, hỗn loạn và những tiếng
động chói tai hoặc gây giật mình tới từ học sinh. Chú chó Buddy có thể sẽ sủa to để
người khác biết rằng Buddy đang căng thẳng hoặc lo lắng. Điều này có thể gây ngạc
nhiên.

3. Móng chân của chú chó Buddy luôn được cắt ngắn và sạch sẽ vì Buddy được chăm sóc
thường xuyên. Tuy nhiên, có thể có nguy cơ bị trầy xước nếu Buddy đưa chân về phía
một học sinh.

4. Chú chó Buddy được chải lông và tắm thường xuyên nhưng Buddy là một giống chó
lông dài và vẫn có thể bị rụng lông.

Tôi đã đọc và hiểu những lợi ích cũng như là những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến hai
chương trình trên (AAA và AAT). Tôi đồng ý cho con em của tôi tiếp xúc, hoặc tham gia
với chú chó tại trường Grant Ranch. Tôi cũng hiểu rằng tôi có quyền từ chối bất kỳ sự
tiếp xúc nào với hai chương trình trên vào bất kỳ lúc nào.
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Póliza de teléfono celular de la escuela Grant Ranch
Actualizada 25/10/21

En Grant Ranch queremos respetar la forma en la cual los estudiantes y las familias quieren comunicarse
mientras mantenemos un ambiente de aprendizaje seguro y productivo. Al mismo tiempo, el uso de un
teléfono es un privilegio y no un derecho. Sabemos que los padres y las familias valoran poder
comunicarse con sus hijos, muchas familias dependen de los teléfonos celulares. Debemos establecer
límites y expectativas sobre cómo los estudiantes usan los teléfonos celulares en la escuela para
maximizar el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Los estudiantes han estado usando sus
teléfonos celulares de manera inapropiada durante todo el día, en especial para enviar y recibir mensajes
de texto y el uso de Snapchat. Lo cual ha provocado que se pierdan horas de clase, acoso cibernético e
incluso altercados físicos. Aquí hay una investigación que respalda nuestra decisión.

ImpactoEmocional:https://static1.squarespace.com/static/5a69fe629f8dce3218418fe2/t/5a8ee80124a6949
53ac25c75/1519314945718/Emotional+Impact+of+Cell+Phones+on+Students.pdf

Emotional impact: click here (check your email for the live links)
● Academic impact: click here

Poliza de  ECE-5
Se les anima a que los  estudiantes no lleven sus celulares a la escuela. Se les anima  a los padres  a que se
comuniquen con la oficina principal para ponerse en contacto con los estudiantes durante el día escolar. Si
los estudiantes traen sus teléfonos celulares se les avisara que los mantengan en sus mochilas   y solo los
usen antes o después de la escuela.

Póliza de los grados 6-8
Los estudiantes no pueden usar el teléfono celular en la escuela a menos que tengan un permiso del
personal de la escuela. Todos los días en la mañana, los estudiantes pondrán su nombre en su celular y los
colocaron en el motel de teléfonos celulares. El motel de celulares estará bajo llave en la oficina.
Los maestros devolverán los teléfonos a los estudiantes al final de su última clase. Si Necesita
comunicarse con su hijo antes del final del día escolar por favor llame a la oficina y nuestro personal de
la oficina le transmitirá  el mensaje a su hijo. Será importante que su hijo sepa como llegar a casa antes de
que llegue a la escuela todos los diaz. .

Si algún estudiante está usando un teléfono o dispositivo electrónico sin el permiso del personal de la
escuela, se seguirá el siguiente proceso.

1. El maestro/ personal de la escuela pedirá el teléfono que después se guardan en el motel de
teléfonos celulares.

2. Si un estudiante no responde a la primera advertencia entonces el maestro/personal de la escuela
llamará a la subdirectora o a la directora para que lo recoja.

3. Si un estudiante no responde adecuadamente a la solicitud del administrador, se le mostrará a los
padres y el estudiante cumplirá la detención durante el almuerzo.
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a. Los siguientes pasos adicionales pueden resultar en este paso.
4. Si su estudiantes es referido dos veces con respecto al uso del teléfono celular, los padres o

tutores legales deberán asistir a una conferencia familiar sobre el uso del teléfono celular del
estudiante.

a. Crear un plan de comportamiento
5. Si un estudiantes es referido tres veces con respecto al uso de celulares, se pueden perder
privilegios adicionales y se le puede pedir al estudiantes que entregue el teléfono a la oficina
todas las mañanas en lugar del maestro del salón de clases o no se le permitirá tener un teléfono
en las instalaciones de la escuela.

El uso inapropiado incluye
Ciberacoso

● Publicar fotos/videos en las redes sociales sin el consentimiento de una persona.
● Acoso
● Plagio-no se puede usar para ayudar en las pruebas, sin la aprobación del maestro.

**La administración de la escuela puede ver contenido de cualquier dispositivo que se crea que se usa de
manera inapropiada y que viole el código de conducta de la escuela. Si el celular está bloqueado o
protegido con contraseña, el estudiante deberá desbloquear el dispositivo a pedido de un administrador de
la escuela. **
Educacion
Durante el transcurso del año trabajaremos con los estudiantes para desarrollar sus habilidades y
conciencia del comportamiento seguro del celular. Esto incluye:

1. Privacidad. Comprender cuándo y cómo compartir imágenes de otras personas ya que
puede ser una invasión de privacidad.
2. Seguridad Cibernética . Cómo mantenerse seguro al usar plataformas en línea.
3. Acoso Cibernético. Formas de usar las redes sociales con amabilidad y respeto por
todos.

Dispositivos perdidos, robados o dañados
Cada usuario es responsable de su propio teléfono celular y debe usarlo de manera responsable y
adecuada. La escuela Grant Ranch School no es responsable por celulares robados, perdidos, o danados
stolen, lost, or damaged cell phones, including lost or corrupted data on those devices. While our staff
will help students identify how to keep personal devices secure when in their possession, students will
have the final responsibility for their cell phones. Please check with your homeowner’s policy regarding
coverage of personal electronic devices, as many insurance policies can cover loss or damage.

Atentamente,

Dr. Patricia Hurrieta, Principal
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