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HỌC KHU THỐNG NHẤT OAKLAND 
Chính sách của Hội đồng Giáo dục 
 

BP 1312.3  

Thủ tục khiếu nại đồng nhất 

 

Mối quan hê ̣côṇg đồng 
 

 

Hôị đồng quản tri ̣ công nhâṇ rằng hoc̣ khu có trách nhiêṃ chính để bảo đảm sư ̣tuân thủ các luâṭ 

lê ̣áp dụng của tiểu bang và liên bang mà chi phối các chương trình giáo dục. Học khu sẽ điều tra 

và tìm cách giải quyết mọi khiếu naị cho rằng đa ̃không tuân theo những luâṭ lê ̣đó và/hay cho 

rằng có kỳ thi ,̣ quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ. 

 

Học khu sẽ dùng thủ tục khiếu nại đồng nhất để giải quyết những khiếu nại được cho là kỳ thị 

trái phép, quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ trong các chương trình và hoaṭ đôṇg giáo duc̣ dưạ trên 

các đặc tính thực sự hay nhận thấy về dân tộc hay chủng tộc , màu da, tổ tiên, quốc tic̣h, nguồn 

gốc quốc gia, nhâṇ diêṇ 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 về gien 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 . 

 

(cf. 0410 – Không kỳ thi ̣ trong các chương trình và hoaṭ đôṇg của hoc̣ khu) 

(cf. 4030 -  Không kỳ thi ̣ trong viêc̣ làm) 

(cf. 4031 -  Khiếu naị về kỳ thi ̣ trong viêc̣ làm) 

(cf. 5131.2 – Viêc̣ bắt naṭ) 

(cf. 5145.3 – Không kỳ thi /̣Quấy nhiêũ) 

(cf. 5145.7 – Quấy nhiêũ tình duc̣) 

 

Các thủ tục khiếu nại đồng nhất cũng sẽ được dùng để giải quyết các khiếu nại được cho là học 

khu không tuân theo viêc̣ ngăn cấm đòi hỏi hoc̣ sinh trả lê ̣phí, ký quỹ, hay những phí tổn khác 

cho viêc̣ tham gia các hoaṭ đôṇg giáo duc̣, các yêu cầu cho việc phát triển và áp dụng một kế 

hoạch an toàn trường và luật của tiểu bang và/hay liên bang trong các chương trình giáo duc̣ 

tráng niên, chương trình trơ ̣giúp xin ngân sách theo loaị, giáo dục di dân, giáo dục kỹ thuâṭ và 

kỹ thuật nghề nghiệp và những chương trình huấn luyện , chương trình chăm sóc và phát triển trẻ, 

chương trình dinh dưỡng trẻ và các chương trình giáo duc̣ đăc̣ biêṭ .   

 

(cf. 0450 – Kế hoac̣h an toàn toàn diện) 

(cf. 1312.1 – Khiếu naị về nhân viên hoc̣ khu) 

(cf. 1312.2 – Khiếu naị về tài liêụ giảng daỵ) 

(cf. 3260 – Lê ̣phí và phí tổn) 

(cf. 3320 -  Kêu nài và hành đôṇg chống hoc̣ khu) 
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(cf. 3553 – Bữa ăn miêñ phí và giá ha)̣ 

(cf. 3555 - Tuân hành chương trình dinh dưỡng) 

(cf. 5141.4 – Ngăn ngừa và báo cáo laṃ duṇg trẻ) 

(cf. 5148 – Chăm sóc và phát triển trẻ) 

(cf. 6159 – Chương trình giáo duc̣ cá nhân) 

(cf. 6171 – Các chương trình Title I) 

(cf. 6174 – Giáo dục cho hoc̣ viên Anh ngữ) 

(cf. 6175 – Chương trình giáo duc̣ di dân) 

(cf. 6178 – Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp) 

(cf. 6178.1 – Học tập dựa trên việc làm) 

(cf. 6178.2 – Trung tâm/chương trình nghề nghiêp̣ Vùng) 

(cf. 6200 – Giáo dục tráng niên) 

 

Hôị đồng ngăn cấm bất cứ hình thức trả thù nào đối với người khiếu naị trong quy trình khiếu 

nại. Tham gia quy trình khiếu naị không làm ảnh hưởng gì tới tình traṇg, đẳng cấp hay công tác 

của người khiếu nại. 

 

Hôị đồng khuyến khích giải quyết không chính thức , sớm sủa các khiếu naị ở mức đô ̣trường bất 

cứ khi nào có thể đươc̣.  

 

Hôị đồng công nhâṇ rằng môṭ người hòa giải công tâm thường có thể đề nghị một thỏa hiệp mà 

các bên tranh chấp có thể đồng ý. Theo thủ tuc̣ khiếu naị đồng nhất, bất cứ khi nào các bên trong 

khiếu naị đồng ý cố gắng giải quyết vấn đề qua hòa giải thì giám đốc hoc̣ khu hay đaị diêṇ se ̃

khởi xướng quy trình. Giám đốc hay đại diện sẽ bảo đảm rằng kết quả thì phù hợp với luật lệ của 

tiểu bang và liên bang.  

 

Trong điều tra khiếu naị, sư ̣bảo mâṭ các bên liên quan và tính toàn vẹn của quy trình sẽ được bảo 

vê.̣ Thích hợp cho các khiếu nại được cho là kỳ thị, quấy nhiêũ, đe doạ hay bắt naṭ, thì giám đốc 

học khu hay đại diện có thể giữ kín danh tánh người khiếu nại nếu như cuộc điều tra khiếu nại 

không bi ̣ cản trở. 

 

(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 – Tiết lô ̣trái phép những thông tin mâṭ/ưu đaĩ) 

(cf. 5125 – Hồ sơ hoc̣ sinh) 

(cf. 9011 - Tiết lô ̣những thông tin mâṭ/ưu đaĩ) 

 

Thủ tục khiếu nại đồng nhất Williams của Học khu AR 1312.4, sẽ được dùng để điều tra các 

khiếu naị liên quan tới những điều sau:  

 

1. Đủ sách giáo khoa hay tài liêụ giảng daỵ  

 

2. Điều kiêṇ hay cơ sở khẩn cấp mà đe doạ tới sức khỏe hay an toàn của hoc̣ sinh hay nhân  

            viên 

 

3. Trống giáo viên hay bổ nhiêṃ sai 
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4. Khiếm khuyết trong điều khoản giảng daỵ của hoc̣ khu  và/hay dic̣h vu ̣cho hoc̣ sinh nào 

mà lúc hoàn tất lớp 12, đa ̃không đâụ môṭ hay cả hai phần của kỳ thi ra trường .  

 

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

 

Mọi khiếu nại đồng nhất phải nộp không trễ hơn sáu (6) tháng sau khi sự việc được cho là xảy ra. 

 

Tham khảo pháp lý: 

BÔ ̣LUÂṬ GIÁO DUC̣ 

200-262.4  Ngăn cấm kỳ thi  ̣

8200-8498  Các chương trình phát triển và chăm sóc trẻ  

8500-8538  Giáo dục tráng niên cơ bản 

18100-18203  Thư viêṇ trường 

32289  Kế hoac̣h an toàn trường, thủ tục khiếu nại đồng nhất 

35186  Thủ tục khiếu nại đồng nhất Williams 

37254  Dịch vụ và giảng dạy chuyên sâu cho học sinh nào chưa đậu kỳ thi ra trường  

41500-41513  Tiền cấp cho khối giáo duc̣ theo loaị 

48985  Thông báo bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh 

49010-49013  Lê ̣phí học sinh 

49060-49079  Hồ sơ hoc̣ sinh 

49490-49590  Các chương trình dinh dưỡng trẻ 

52160-52178  Các chương trình giáo dục song ngữ 

52300-52490  Giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp 

52500-52616.24  Trường cho người lớn 

52800-52870  Phối hơp̣ chương trình trường 

54000-54028  Chương trình trợ giúp ảnh hưởng kinh tế 

54100-54145  Đaọ luâṭ tâp̣ đoc̣ cơ bản Miller-Unruh  

54400-54425  Các chương trình giáo dục bồi thường 

54440-54445  Giáo dục di dân 

54460-54529  Các chương trình giáo dục bồi thường 

56000-56867  Các chương trình giáo duc̣ đăc̣ biêṭ 

59000-59300  Các trường và Trung tâm đặc biệt 

64000-64001  Quy trình nôp̣ đơn xin ngân sách 

BÔ ̣LUÂṬ CHÍNH QUYỀN 

11135  Không kỳ thi ̣ trong các chương trình hay hoaṭ đôṇg do tiểu bang tài trơ ̣  

12900-12996  Viêc̣ làm và Đaọ luâṭ nhà cửa công bằng 

Bô ̣luâṭ hình sư ̣

422.55  Tôị ác ganh ghét; điṇh nghiã 

422.6  Can thiêp̣ với quyền lơị theo hiến pháp hay đăc̣ ân   

BÔ ̣LUÂṬ ĐIỀU LÊ ,̣ TITLE 5 

3080  Áp dụng đoạn 

4600-4687  Thủ tục khiếu nại đồng nhất 

4900-4965  Không kỳ thi ̣ trong các chương trình giáo duc̣ tiểu hoc̣ và trung hoc̣   
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BÔ ̣LUÂṬ HOA KỲ, TITLE 20 

6301-6577  Các chương trình cơ bản Title I  

6601-6777  Title II chuẩn bi ̣ và tuyển lưạ giáo viên và hiêụ trưởng chất lươṇg  

6801-6871  Title III giảng dạy ngôn ngữ cho học sinh di dân và kém Anh ngữ 

7101-7184  Đaọ luâṭ Côṇg đồng và Trường an toàn và không có ma túy  

7201-7283g  Title V thúc đẩy chương trình choṇ lưạ cha me ̣và sáng taọ  

7301-7372  Title V chương trình trường cho người thu nhâp̣ thấp và ở thôn quê  

 

Hướng dâñ quản lý: 

WEB SITES 

CSBA:  http://www.csba.org 

Bô ̣giáo duc̣ California:  http://www.cde.ca.gov 

Bô ̣giáo dục Hoa kỳ, Văn phòng Dân quyền:  http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 

 

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


