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HỌC KHU THỐNG NHẤT OAKLAND  
Điều lê ̣hành chánh 
 

AR 1312.3 

Thủ tục khiếu nại đồng nhất 

 

Liên hê ̣Côṇg đồng 

 

 

Trừ phi Hôị đồng Quản tri ̣ nói môṭ cách khác trong các chính sách của Hội đồng, các thủ tục 

khiếu naị đồng nhất se ̃chỉ đươc̣ dùng để điều tra và giải quyết các khiếu naị đươc̣ cho là vi phaṃ 

các luật liên bang và tiểu bang hay là các điều lệ chi phối các chương trình giáo dục đặc biệt, 

viêc̣ ngăn cấm đòi hỏi hoc̣ sinh trả phí tổn, ký quỹ, hay những phí tổn khác cho viêc̣ tham gia các 

hoạt động giáo dục, và kỳ thị trái phép, quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ  trong các chương trình và 

hoạt động của học khu, dưạ trên các đăc̣ tính thưc̣ sư ̣hay nhâṇ thấy về dân tôc̣ hay chủng tôc̣ , 

màu da, tổ tiên, quốc tic̣h, nhóm chủng tộc, tuổi tác, tôn giáo, tình trạng hôn nhân hay làm cha 

mẹ, khuyết tâṭ thân thể hay tinh thần, tính dục, khuynh hướng tính duc̣, giới tính, nhâṇ diêṇ giới 

tính, bày tỏ giới tính hay thông tin căn nguyên hay bất cứ đăc̣ tính nào ghi trong  Education Code 

200 hay 220, Penal Code 422.55, hay Government Code 11135, hay dưạ trên sư ̣liên hê  ̣tới môṭ 

người hay nhóm người với một hay nhiều đặc tính thực sự hay nhận thấy này , như ghi trong 

Chính sách của Hội đồng kèm theo.  

 

(cf. 1312.1 – Khiếu naị liên quan tới nhân viên Hoc̣ khu) 

(cf. 1312.2 - Khiếu naị liên quan tới tài liệu giảng dạy) 

(cf. 1312.4 – Thủ tục khiếu nại đồng nhất Williams) 

(cf. 4031 - Khiếu naị liên quan tới kỳ thi ̣ trong viêc̣ làm) 

 

Điều lê ̣hành chánh và Chính sách thủ tuc̣ khiếu naị đồng nhất của Hoc̣ khu se ̃đươc̣ niêm yết 

trong tất cả trường và văn phòng hoc̣ khu bao gồm phòng giáo viên và phòng họp của hoạt động 

học sinh. Nếu có 15 phần trăm hoc̣ sinh hay nhiều hơn ghi danh trong môṭ trường của hoc̣ khu 

mà nói cùng một thứ tiếng nào đó khác Anh ngữ thì mọi chính sách của học khu, điều lê,̣ mâũ 

đơn và thông báo liên quan tới thủ tuc̣ khiếu naị đồng nhất se ̃đươc dic̣h ra thứ tiếng đó.  

(Education Code 234.1, 48985) 

(cf. 5145.6 - Parental Notifications) 

 

Những nhân viên thừa hành 

(Những) nhân viên thừa hành sau đây se ̃nhâṇ và điều tra khiếu naị và se ̃bảo đảm tuân hành luâṭ 

của học khu: 

 

Gabriel Valenzuela 

Thanh tra viên 

Office of the Ombudsperson 

Lakeview Campus – Cafeteria Room 

746 Grand Avenue 
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Oakland, California  94610 

(510) 273-3243 

FAX (510) 273-3252 

Email: Gabriel.Valenzuela@ousd.k12.ca.us 

 

Viên thanh tra chiụ trách nhiêṃ nhâṇ và theo dõi moị Khiếu naị đồng nhất. Vị này cũng chịu 

trách nhiệm cho việc điều tra khiếu nại liên quan tới kỳ thi ̣ (đơn do phu ̣huynh hay hoc̣ sinh nôp̣) 

cũng như các khiếu naị liên quan tới chương trình cho Hoc̣ viên Anh ngữ  (ELL) và sự trả thù vì 

đa ̃nôp̣ đơn hay can dư ,̣ hổ trơ ̣chương trình ELL.  

 

Michael McGrath 

EEO/Reasonable Accommodations & Leaves Specialist 

Human Resources, Services & Support 

Cole Campus 

1011 Union Street 

Oakland, CA 94608 

(510) 273-0403 

FAX (510) 273-3299 

Email: Michael.McGrath@ousd.k12.ca.us 

 

Chuyên gia EEO/Reasonable Accommodations & Leaves sẽ chịu trách nhiệm điều tra các khiếu 

nại cho rằng có kỳ thị trong việc làm.   

 

Barbara Parker 

Health Services/Section 504 Coordinator 

Family, Schools & Community Partnerships Department 

Lakeview Campus – Room 15 

746 Grand Avenue 

Oakland, CA 94610 

(510) 273-1510 

FAX (510) 273-1511 

Email: 504@ousd.k12.ca.us 

 

Vị điều phối Section 504 chịu trách nhiêṃ điều phối các sửa đổi chương trình cho hoc̣ sinh 

khuyết tâṭ theo Section 504 của Đạo luâṭ Rehabilitation Act of 1973 và cũng điều tra khiếu nại 

liên quan tới Section 504. 

 

Tất cả các khiếu naị khác se ̃đươc̣ gởi tới giám hiêụ trường, giám đốc ban ngành hay tới đại diện 

giám đốc Học khu để điều tra. 

 

Giám đốc Học khu hay đại diện sẽ bảo đảm rằng các nhân viên mà được giao nhiệm vụ điều tra 

khiếu naị thì có kiến thức về luâṭ lê ̣và chương trình mà ho ̣chiụ trách nhiêṃ. Các nhân viên này 

có quyền nhận cố vấn pháp lý theo quyết định của giám đốc học khu hay đại diệ n. 

 

(cf. 9124 – Chưởng lý) 
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Thông báo 

 

Giám đốc Học khu hay đại diện hàng năm sẽ cung cấp văn bản thông báo các thủ tục khiếu nại 

đồng nhất cho hoc̣ sinh, nhân viên, phụ huynh, giám hộ, ủy ban tư vấn Học khu, ủy ban tư vấn 

trường, nhân viên trường tư hay đaị diêṇ thích hơp̣ và các người quan tâm khác . (Education Code 

262.3, 49013; 5 CCR 4622) 

 

(cf. 0420 – Kế hoac̣h trường/Hôị đồng trường) 

(cf. 1220 – Ủy ban tư vấn công dân) 

(cf. 3260 – Lê ̣ phí và tổn phí) 

(cf. 4112.9/4212.9/4312.9 – Thông báo nhân viên) 

(cf. 5145.6 – Thông báo phu ̣huynh) 

 

Thông báo se:̃ 

 

1. Nhâṇ diêṇ người, chức vu ̣hay đơn vi ̣ chiụ trách nhiêṃ nhâṇ khiếu naị .  

 

2. Báo cho người khiêu naị biết biêṇ pháp luâṭ dân sư ̣nào có sẵn cho ho ̣theo luâṭ chống kỳ 

thị của liên bang hay tiểu bang.  

 

3. Báo cho người khiếu nại biết quy trình kháng cáo Education Code 262.3, kể cả, nếu có 

thể, quyền của người khiếu naị mang đơn khiếu naị trưc̣ tiếp tới Bô ̣Giáo duc̣ California 

(CDE) hay theo đuổi những biêṇ pháp trước tòa dân sư ̣hay cơ quan công khác . 

 

4. Bao gồm những văn bản: 

 

a. Học khu có trách nhiêṃ chính để bảo đảm tuân hành luâṭ của liên bang và tiểu 

bang và điều lê ̣chi phối các chương trình giáo duc̣. 

 

b. Viêc̣ xem xét khiếu naị se ̃đươc̣ hoàn tất trong vòng 60 ngày trên lịch kể từ ngày 

nhâṇ khiếu naị trừ phi người khiếu naị đồng ý bằng văn bản gia haṇ thời gian .  

 

c. Môṭ khiếu naị cho rằng có kỳ thị trái phép, quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ phải 

đươc̣ nôp̣ không trê ̃hơn sáu tháng kể từ ngày sư ̣viêc̣ xảy ra hay sáu tháng kể từ 

ngày người khiếu naị lần đầu tiên biết các sư ̣kiêṇ về cho rằng có kỳ thi ,̣ quấy 

nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ.  

 

d. Người khiếu naị có quyền kháng cáo quyết điṇh của Hoc̣ khu lên Bô ̣Giáo duc̣ 

California (CDE) bằng cách nộp một đơn kháng cáo trong vòng 15 ngày trên lịch 

kể từ ngày nhâṇ quyết điṇh của Hoc̣ khu .  

 

e. Đơn kháng cáo gởi tới CDE phải bao gồm một bản sao khiếu nại đã nộp cho học 

khu và môṭ bản sao quyết điṇh của Hoc̣ khu.  
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f. Các bản thủ tục khiếu nại đồng nhất của Học khu thì có sẵn miễn phí.  

 

Các Thủ tục 

 

Mọi khiếu nại sẽ được điều tra và giải quyết trong vòng  60 ngày trên lịch kể từ ngày hoc̣ khu 

nhâṇ đươc̣ khiếu naị. (5 CCR 4631) 

 

Nhân viên thừa hành se ̃duy trì môṭ hồ sơ của mỗi khiếu naị và những hành đôṇg liên quan tiếp 

theo bao gồm những thông tin cần thiết cho tuân hành 5 CCR 4631 và 4633. 

 

Mọi bên liên quan tới lý lẽ sẽ được thông báo khi một khiếu nại được nộp, khi môṭ buổi hop̣ hay 

xử khiếu naị đươc̣ lên lic̣h và khi môṭ quyết điṇh hay môṭ chỉ đaọ đươc̣ thưc̣ hiêṇ .  

 

Điều lê ̣hành chánh 4031 cũng sẽ được dùng khi môṭ nhân viên hoc̣ khu hay môṭ người xin viêc̣ 

có một khiếu nại cho rằng có môṭ hành đôṇg nào đó, chinh sách, thủ tục hay lề lối phân biệt đối 

xử với mình trên cơ bản các chính sách cấm kỳ thi ̣ của Hoc̣ khu.  

 

Bước 1:  Nôp̣ đơn khiếu naị 

 

Bất cứ cá nhân nào, cơ quan công lâp̣ hay tổ chức,đều có thể nôp̣ môṭ đơn khiếu naị về viêc̣ cho 

rằng không tuân hành theo các luâṭ lê ̣của tiểu bang và liên bang chi phối các chương trình giáo 

dục của Học khu.(5 CCR 4630) 

 

Môṭ khiếu naị về kỳ thi ̣ trái phép, quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ chỉ có thể đươc̣ nôp̣ bởi môṭ 

người mà cho rằng cá nhân ho ̣đa ̃chiụ kỳ thi ̣ trái phép , quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ  hay là bởi 

môṭ người mà tin rằng một cá nhân hay một tầng lớp cá nhân đã là đối tượng của sự việc đó . Đơn 

khiếu naị se ̃đươc̣ khởi xướng không trê ̃hơn sáu tháng kể từ ngày mà cho rằng có  kỳ thị trái 

phép, quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ xảy ra hay là sáu tháng kể từ ngày người khiếu naị lần đầu 

tiên biết đươc̣ sư ̣kiêṇ cho rằng có kỳ thi ̣ trái phép, quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ. Tuy nhiên, khi 

có yêu cầu của người khiếu nại, giám đốc học khu hay đại diện có thể gia hạn thời gian nộp đơn 

lên tới 90 ngày trên lịch. (5 CCR 4630) 

 

Môṭ khiếu naị cho rằng có sư ̣không tuân hành luâṭ liên quan tới viêc̣ ngăn cấm đòi hỏi hoc̣ sinh 

trả học phí, ký quỹ và tổn phí thì có thể nộp dấu tên nếu đơn khiếu naị cung cấp bằng chứng hay 

thông tin dâñ tới bằng chứng để hổ trơ ̣các lý lẽ cho là không tuân hành.(Education Code 49013) 

 

Đơn khiếu naị se ̃đươc̣ trình cho Viên thanh tra, vị này sẽ duy trì môṭ sổ khiếu naị nhâṇ đươc̣, 

cho mỗi khiếu naị môṭ ma ̃số và môṭ ngày. 

Nếu môṭ người khiếu nai không thể viết đơn vì những lý do như khuyết tâṭ hay không biết đoc̣ , 

viết, thì nhân viên học khu sẽ phụ giúp người đó nôp̣ khiếu naị. (5 CCR 4600) 

 

Các đơn khiếu nại phải được nộp theo mẫu thích hợp có chữ ký tên của người khiếu nại . (Mâũ có 

sẵn ở các trường, sở và Văn phòng thông tin công côṇg.) 
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Các khiếu nại chống nhân viên 

Đối với những khiếu naị chống nhân viên, ngoại trừ quấy nhiễu tình dục hay khiếu nại về kỳ thị 

thì người quản lý thích hợp/đaị diêṇ se ̃cung cấp môṭ bản sao khiếu naị cho nhân viên mà bi ̣ 

khiếu naị.Nhân viên này có quyền trả lời  khiếu naị và đề nghi ̣ môṭ hành đôṇg thích hơp. 

 

Bước 2:  Hòa giải 

 

Trong vòng  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận khiếu nại , thanh tra có thể thảo luâṇ không chính 

thức với tất cả các bên khả năng sử duṇg hòa giải. Nếu các bên đồng ý hòa giải thì thanh tra sẽ 

làm mọi sắp xếp cho quy trình này. 

 

Trước khi khởi xướng hòa giải môṭ khiếu naị cho rằng có kỳ thi ,̣ quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ  

thì viên thanh tra sẽ bảo đảm rằng mọi bên đồng ý là người lo hòa giải có mọi thông tin mật liên 

quan.  

 

Nếu quy trình hòa giải không giải quyết đươc̣ vấn đề trong luâṭ lê ̣thì thanh tra se ̃tiến hành cuôc̣ 

điều tra vu ̣khiếu nại.  

 

Thời gian hòa giải không ảnh hưởng tới thời haṇ của Hoc̣ khu cho viêc̣ điều tra và giải quyết vu ̣

khiếu naị trừ phi người khiếu naị đồng ý gia haṇ thời gian . (5 CCR 4631) 

 

Bước 3:  Điều tra khiếu naị 

 

Trong vòng10 ngày trên lic̣h kể từ khi nhâṇ khiếu naị, nhân viên thừa hành se ̃cung cấp cho 

người khiếu naị và/hay đaị diêṇ cơ hôị trình bày khiếu naị và bằng chứng hay thông tin dâñ tới 

bằng chứng để hổ trợ các lý lẽ trong đơn. Nhân viên thừa hành cũng se ̃thu thâp̣ moị tài liêụ và 

phỏng vấn mọi nhân chứng có thông tin liên quan tới khiếu nại.  

 

Viêc̣ người khiếu naị từ chối cung cấp cho người điều tra của hoc̣ khu các tài liêụ hay bằng 

chứng khác liên quan tới các lý le ̃viêṇ dâñ trong đơn không hơp̣ tác hay từ chối hơp̣ tác trong 

điều tra hay tham gia gây trở ngaị gì khác cho cuôc̣ điều tra có thể gây ra viêc̣ dep̣ bỏ đơn khiếu 

nại vì lý do thiếu bằng chứng hổ trợ các lý lẽ. (5 CCR 4631) 

 

Theo luâṭ, Học khu sẽ cho người điều tra quyền xem các hồ sơ và thông tin khác liên quan tới lý 

lẽ viện dẫn trong khiếu nại và sẽ không cản trở điều tra bất cứ cách nào. Thất baị hay từ chối của 

học khu trong việc hợp tác trong điều tra có thể sinh ra kết quả môṭ sư ̣tìm thấy dưạ trên bằng 

chứng thu thâp̣ rằng có môṭ sư ̣vi phaṃ xảy ra và trong sư ̣bắt phải  theo môṭ biêṇ pháp có lơị cho 

người khiếu naị.  (5 CCR 4631) 

 

Bước 4:  Trả lời 

 

Trừ phi đươc̣ gia haṇ bằng văn bản với người khiếu naị, nhân viên thừa hành se ̃chuẩn bi ̣ và gởi 

cho người khiếu naị môṭ bản tường trình về cuôc̣ điều tra và quyết định của học khu như mô tả 

trong Bước #6 dưới đây, trong vòng 45 ngày trên lịch kể từ khi học khu nhận khiếu nại. (5 CCR 

4631) 
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Bước 5: Kháng cáo Mức độ II 

 

Người khiếu naị nếu không hài lòng cách giải quyết ở mức đô ̣I thì có thể kháng cáo lên Giám 

đốc hoc̣ khu hay đaị diêṇ băng văn bản trong vòng năm (5) ngày trên lịch kể từ khi nhận trả lời 

mức đô ̣I. Đơn kháng cáo  se ̃nôp̣ cho văn phòng thanh tra. Kháng cáo chỉ có thể bao gồm những 

lý lẽ ghi trong khiếu nại mức độ I. Những lý le ̃mới không thể ghi trong Kháng cáo mức đô ̣II .  

 

Khi nhâṇ đươc̣ đơn kháng cáo đa ̃điền thích hợp của người kháng cáo thì giám đốc học khu hay 

đaị diêṇ se:̃  

 

1. Báo cho nhân viên mà bi ̣ khiếu naị trong đơn biết. 

 

2. Điều tra vu ̣kháng cáo. Viêc̣ này có thể bao gồm những bước sau đây: 

 

 Xem xét kháng cáo do người khiếu naị nôp̣ 

 Xem xét tài liêụ từ cuôc̣ điều tra mức đô ̣I  

 Tiến hành phỏng vấn thêm nếu cần  

 Cho phép các bên thảo luâṇ khiếu naị, quyết điṇh mức đô ̣I hay chất vấn nhau , ngoại trừ 

các khiếu nại về kỳ thị hay quấy rối tình dục .   

 

3. Trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại trong vòng mười (10) ngày trên lịch kể từ ngày 

nhâṇ kháng cáo, bao gồm môṭ giải pháp.  

 

4. Báo cho nhân viên bị khiếu nại biết giải pháp.  

 

 

Trừ những trường hơp̣ sau đây có thể kháng cáo lên CDE, còn không thì quyết định về kháng cáo 

sẽ là chung cuộc.  

 

 Giáo dục tráng niên 

 Giáo dục học viên Anh ngữ 

 Chăm sóc và Phát triển trẻ 

 Dinh dưỡng trẻ 

 Chương trình xin ngân sách theo loaị 

 Giáo dục di dân 

 Giáo dục đăc̣ biêṭ 

 Giáo dục Kỹ thuật/Nghề nghiêp̣ 

 Kỳ thị (không phải viêc̣ làm) 

 Quấy nhiêũ (không phải viêc̣ làm) 

 

Bước 6: Quyết điṇh cuối cùng bằng văn bản 

 

Quyết điṇh của hoc̣ khu se ̃bằng văn bản và gởi tới người khiếu naị .  (5 CCR 4631) 
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Quyết điṇh của hoc̣ khu se ̃bằng Anh ngữ và khi  Education Code 48985 yêu cầu, thì bằng tiếng 

mẹ đẻ của người khiếu nại.  

 

Đối với mọi khiếu nại, quyết điṇh se ̃bao gồm: (5 CCR 4631) 

 

1. Những sư ̣viêc̣ tìm thấy dưạ trên bằng chứng thu thâp̣  

 

2. Kết luâṇ của luâṭ pháp 

 

3. Sư ̣sắp xếp khiếu naị 

 

4. Lý do căn bản cho sự sắp xếp như vậy  

 

5. Hành động sửa chữa, nếu có, thì được bảo đảm  

 

6. Thông báo quyền người khiếu naị để kháng cáo quyết điṇh của Học khu trong vòng 15 

ngày trên lịch lên CDE và các thủ tục phải theo để bắt đầu một kháng cáo như vậy.  

 

Ngoài ra, bất kỳ quyết điṇh nào liên quan tới khiếu naị về kỳ thi ,̣ quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ  

dưạ trên luâṭ của tiểu bang se ̃bao gồm môṭ thông báo rằng người khiếu naị phải chờ cho tới khi 

sáu mươi (60) ngày trên lịch qua đi kể từ khi nộp kháng cáo lên CDE trước khi theo đuổi các 

biêṇ pháp luâṭ dân sư.̣ (Education Code 262.3) 

 

Nếu môṭ cuôc̣ điều tra khiếu naị cho kết quả là kỷ luâṭ môṭ hoc̣ sinh hay môṭ nhân viên , thì quyết 

điṇh đơn giản se ̃nêu rằng hành đôṇg hữu hiêụ đa ̃đươc̣ thi hành và rằng hoc̣ sinh hay nhân viên 

đó đươc̣ hoc̣ khu thông báo những yêu cầu của Hoc̣ khu. Bản báo cáo sẽ không cho thêm chi tiết 

nào về bản chất của hành động kỷ luật.  

 

Nếu môṭ khiếu naị cho rằng không tuân hành luâṭ liên quan tới hoc̣ phí hoc̣ sinh, ký quỹ và các 

tổn phí khác đươc̣ tìm thấy là có giá tri ̣ thì hoc̣ khu se ̃cho biêṇ pháp sửa chữa moị hoc̣ sinh và 

phú huynh/giám hộ bị ảnh hưởng mà việc này, khi nào có thể đươc̣, sẽ bao gồm những nổ lực 

hơp̣ lý để bảo đảm bồi hoàn đầy đủ cho ho .̣ (Education Code 49013) 

 

Kháng cáo lên Bộ Giáo dục California - California Department of Education (CDE) 

 

Nếu không hài lòng với quyết điṇh của hoc̣ khu, người khiếu aị có thể làm đơn kháng lên CDE.  

(Education Code 49013; 5 CCR 4632) 

 

Người khiếu naị se ̃nôp̣ đơn kháng cáo của mình trong vòng15 ngày trên lịch kể từ khi nhận 

quyết điṇh của hoc̣ khu và kháng cáo se ̃nêu lên cơ bản cho kháng cáo quyết điṇh và cho biết coi 

sư ̣kiêṇ gì sai và/hay là luâṭ đa ̃không áp duṇg đúng. Kháng cáo sẽ đính kèm một bản sao đơn 

khiếu naị đa ̃nôp̣ taị điạ phương và môṭ bản quyết điṇh của hoc̣ khu.(5 CCR 4632) 

 

Khi CDE thông báo rằng người khiếu naị đa ̃nôp̣ kháng cáo quyết điṇh của hoc̣ khu , thì giám đốc 
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Học khu hay đại diện sẽ chuyển những tài liệu sau đây cho CDE:  (5 CCR 4633) 

 

1. Môṭ bản sao đơn khiếu naị nguyên thủy 

 

2. Môṭ bản sao quyết điṇh 

 

3. Một tóm tắt bản chất và mức độ cuộc điều tra do học khu tiến hành, nếu không có trong 

quyết điṇh  

 

4. Môṭ bản sao hồ sơ cuôc̣ điều tra bao gồm, nhưng không giới haṇ, mọi ghi chép, phỏng 

vấn và tài liêụ nôp̣ bởi các bên và thu thâp̣ bởi người điều tra  

 

5. Môṭ bản tường trình hành đôṇg nào đa ̃làm để giải quyết khiếu nại  

 

6. Môṭ bản các thủ tuc̣ khiếu naị đồng nhất của hoc̣ khu   

 

7. Các thông tin liên quan khác do CDE yêu cầu 

 

 

CDE có thể can thiệp trực tiếp vào một khiếu nại mà không chờ học khu hành động khi có một 

trong những điều kiêṇ ghi trong 5 CCR 4650, bao gồm những trường hơp̣ mà hoc̣ khu không 

hành động gì trong vòng 60 ngày trên lịch kể từ ngày khiếu nại được nộp cho học khu . (5 CCR 

4650) 

 

Các Biện pháp luật dân sự 

 

Môṭ người khiếu naị có thể theo đuổi biêṇ pháp luâṭ dân sư ̣ngoài các thủ tuc̣ khiếu naị của hoc̣ 

khu. Người khiếu naị có thể tìm kiếm sư ̣giúp đỡ từ các trung tâm hòa giải hay chưởng lý 

công/tư. Biêṇ pháp luâṭ dân sư ̣có thể bi ̣ áp đăṭ bởi môṭ tòa án bao gồm nhưng không giới haṇ, 

lêṇh của tòa và lêṇh cách ly.  

 

Đối với những khiếu nại cho rằng có kỳ thị, quấy nhiêũ, đe doạ và bắt naṭ theo luâṭ của tiểu 

bang, thì người khiếu nại sẽ chờ 60 ngày trên lịch trôi qua từ khi nôp̣ kháng cáo cho CDE trước 

khi theo đuổi biêṇ pháp dân sư,̣ miêñ là hoc̣ khu đã thích hợp và đúng lúc báo cho người khiếu 

nại biết quyền của họ để nộp đơn khiếu nại theo 5 CCR 4622.  Sư ̣taṃ ngừng hoaṭ đôṇg không áp 

dụng làm nhẹ lênh cấm của tòa và đối với các khiếu nại kỳ thị theo luật liên bang. (Education 

Code 262.3) 

 

 

11/17/04, 11/18/09; 10/26/11A; 05/22/13A 


