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Học Khu Sacramento 
Chính Sách Của Ủy Ban Quản Trị Giáo Dục 
 
BP 1312.3  
 
Liên Hệ Cộng Đồng 
 
Các Thủ Tục Khiếu Nại Đồng Nhất  
 
Uỷ Ban Quản Trị thừa nhận rằng học khu chịu trách nhiệm chính trong việc tuân thủ  các 
qui định và luật pháp phù hợp của tiểu bang và liên bang chi phối các chương trình giáo 
dục. Học Khu Sacramento sẽ điều tra các khiếu nại cáo buộc việc không tuân thủ theo 
những qui định và luật pháp của tiểu bang và liên bang và /hoặc các cáo buộc trong việc 
phân biệt đối xử, và tìm cách giải quyết các khiếu nại theo quy định đặt ra trong điều 5 
CCR 4600-4687 và phù hợp với các chính sách và thủ tục của Ủy Ban Quản Trị.  Học 
khu phải thực hiện theo đúng thủ tục khiếu nại đồng nhất khi giải quyết khiếu nại cáo 
buộc việc phân biệt đối xử trái với pháp luật dựa trên thực tế hay nhận thức về tính dục, 
xu hướng tình dục, giới tính, nhận dạng nhóm sắc tộc, chủng tộc, tổ tiên, nguồn gốc quốc 
gia, tôn giáo, màu da, hay khuyết tật tâm thần hoặc thể chất, hoặc vấn đề tuổi tác trong 
bất kỳ chương trình hay các hoạt động tiếp nhận nào,hay lợi ích từ việc trợ giúp tài chính 
của tiểu bang [GC 11135, EC 200, EC 220, T5CCR 4610]  
 
Các thủ tục khiếu nại đồng nhất cũng được sử dụng khi giải quyết khiếu nại cáo buộc 
việc không tuân thủ luật tiểu bang và liên bang trong việc giáo dục cho người lớn, các 
chương trình trợ giúp hợp nhất quỹ phân loại, giáo dục cho người di dân, các chương 
trình đào tạo và giáo dục kỹ thuật hướng nghiệp, các chương trình phát triển và chăm sóc 
trẻ em, các chương trình dinh dưỡng cho trẻ em, chương trình giáo dục đặc biệt, và 
những yêu cầu về kế hoạch an toàn học đường của liên bang. [T5CCR 4610] 
 
Học khu có trách nhiệm chính để bảo đảm việc áp dụng đúng với luật lệ và các quy định 
của tiểu bang và liên bang.  [TCCR 4610] 
 
Học khu có trách nhiệm điều tra các khiếu nại cáo buộc không thực hiện theo đúng luật lệ 
và qui định của tiểu bang và liên bang và / hoặc cáo buộc sự phân biệt đối xử, và tìm cách 
giải quyết các khiếu nại theo Thủ Tục Khiếu Nại Thống Nhất của Học Khu. [TCCR 
4610, 4620, và 4621] 
 
Sẽ phổ biến một thông báo hằng năm bằng văn bản về các thủ tục khiếu nại của học khu 
cho học sinh, nhân viên, phụ huynh hoặc người giám hộ của các học sinh, nhà trường, và 
ủy ban cố vấn học khu, người đại diện hay các nhân viên trường tư thục thích hợp, và các 
đối tác nào có quan tâm.  [TCCR 4622] 
 
Ngoài ra, học khu sẽ sử dụng thủ tục khiếu nại đồng nhất để giải quyết các khiếu nại liên 
quan đến việc thiếu thốn của các tài liệu giảng dạy, trường hợp khẩn cấp hoặc điều kiện 
cơ sở vật chất cấp bách gây đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn cho học sinh hay nhân 
viên, và /hoặc chỗ trống của giáo viên hoặc các vấn đề thiếu sự chỉ định theo Quy Định 
Hành Chánh số 1312.4. 
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(cf.  0410 – Các Hoạt Động và Chương Trình Không Phân Biệt Đối Xử của Học Khu) 
(cf.  0420.2 – Chuơng Trình Trường Cải Tiến) 
(cf.  0430 – Kế Hoạch Toàn Diện của Địa Phương cho Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt) 
(cf. 0450 – Kế Hoạch Toàn Diện về An Toàn) 
(cf.  1312.1 – Khiếu Nại Liên Quan Đến Các Nhân Viên Học Khu) 
(cf. 1312.2 – Khiếu Nại Liên Quan Đến Các Tài Liệu Giảng Dạy) 
(cf. 1312.4 – Thủ Tục Khiếu Nại Đồng Nhất của Williams) 
(cf.  3553 – Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá) 
(cf. 4031 – Khiếu Nại Liên Quan Đến Phân Biệt Đối Xử Trong Công Việc) 
(cf. 5141.4 – Phòng Ngừa và Báo Cáo việc Lạm Dụng Trẻ Em) 
(cf.  5148 – Phát Triển và Chăm Sóc Trẻ Em) 
(cf. 6159 – Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân) 
(cf.  6171 – Chương Trình của Title I) 
(cf.  6174 – Giáo Dục Cho Học Sinh Học Tiếng Anh) 
(cf.  6175 – Chương Trình Giáo Dục Di Dân) 
(cf.  6178 – Giáo Dục Huớng Nghiệp) 
(cf. 6200 – Giáo Dục Cho Người Lớn) 
 
Ủy Ban Quản Trị khuyến khích việc giải quyết sớm, không chính thức cho những khiếu 
nại ở cấp độ trường bất kỳ khi nào có thể. 
 
Khi nhận được khiếu nại bằng văn bản của cơ quan, cá nhân, hay một tổ chức, thủ tục 
khiếu nại đồng nhất sẽ được bắt đầu.  Giám đốc học khu hay người được chỉ định sẽ phân 
phối đầy đủ tin tức về các thủ tục này. 
 
Việc người khiếu nại từ chối cung cấp cho người điều tra các tài liệu hoặc bằng chứng 
liên quan đến những cáo buộc trong đơn khiếu nại, hoặc bằng cách nào khác không chịu 
hợp tác hoặc từ chối trong việc điều tra hoặc tham gia vào bất kỳ sự ngăn cản nào cho 
công việc điều tra, có thể dẫn đến việc loại trừ đơn khiếu nại do thiếu bằng chứng để ủng 
hộ cho các cáo buộc. [T5CCR 4631] 
 
Việc học khu từ chối cung cấp cho người điều tra quyền tiếp cận các hồ sơ và / hoặc các 
tin tức khác liên quan đến những cáo buộc trong đơn khiếu nại, hoặc bằng cách nào khác 
không chịu hợp tác hay từ chối trong cuộc điều tra hoặc tham gia vào bất kỳ sự ngăn cản 
nào cho việc điều tra, có thể dẫn đến một sự tìm kiếm dựa trên những chứng cứ thu thập 
về một sự vi phạm đã xảy ra và có thể dẫn đến việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 
ủng hộ cho người khiếu nại. [T5CCR 4631] 
 
 Việc khiếu nại Học Khu sẽ được điều tra và báo cáo bằng văn bản sẽ được công bố tới 
người khiếu nại trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, trừ trường hợp 
người khiếu nại đồng ý bằng văn bản để gia hạn thêm thời gian. 
 
Người khiếu nại sẽ nhận được văn bản xác nhận về việc xác định cá nhân (s), nhân viên 
(s), hoặc chức vụ trong cơ quan  (s), hay đơn vị (s) chịu trách nhiệm về việc nhận đơn 
khiếu nại, điều tra khiếu nại và đảm bảo việc tuân thủ của Học Khu.  Văn bản xác nhận 
cũng sẽ bao gồm một tuyên bố đảm bảo rằng cá nhân đó (s), nhân viên (s), chức vụ (s), 
hoặc đơn vị (s) chịu trách nhiệm về việc tuân thủ và / hoặc điều tra phải rất am tường về 
luật pháp cũng như các chương trình mà người đó được chỉ định để điều tra. [T5CCR 
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4621, 4631] 
 
Người khiếu nại có quyền theo đuổi các biện pháp khắc phục hậu quả của điều luật dân 
sự theo quy định của luật phân biệt đối xử của tiểu bang hay liên bang. [T5CCR 4622] 
 
Việc khiếu nại phân biệt đối xử trái pháp luật sẽ được phép nộp đơn không trễ hơn sáu 
tháng kể từ ngày cáo buộc tình trạng phân biệt đối xử xảy ra, hoặc sáu tháng kể từ ngày 
người khiếu nại trước tiên thâu thập kiến thức về các yếu tố dẫn chứng có sự phân biệt 
đối xử. [T5CCR 4630] 
   
Học khu sẽ cung cấp cơ hội cho người khiếu nại và / hoặc người đại diện đưa ra bằng 
chứng hoặc tin tức. 
 
Báo cáo sẽ bao gồm các yếu tố sau đây [TCCR 4631]:  

1. Tìm ra các sự kiện dựa trên các chứng cứ đã thâu thập. 
2. Kết luận theo luật. 
3. Bố trí theo luật. 
4. Lý do cho việc bố trí như vậy. 
5. Những hành động khắc phục, nếu có bất kỳ sự đảm bảo. 
6. Thông báo về quyền của người khiếu nại để kháng cáo những quyết định của học 

khu tới Bộ Giáo Dục Tiểu Bang (CDE). 
7. Thủ tục kèm theo cho việc kháng cáo tới Bộ Giáo Dục Tiểu Bang (CDE). 

 
Học Khu bảo đảm rằng người khiếu nại được bảo vệ từ việc trả thù và việc giữ tung tích  
cho người khiếu nại cáo buộc việc phân biệt đối xử sẽ được giữ bí mật đúng mức.  
  
Ủy Ban Quản Trị công nhận và tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân.  Khiếu nại về 
việc phân biệt đối xử sẽ được điều tra theo cách nhằm bảo vệ tính bí mật của các bên và 
các sự kiện. Điều này bao gồm việc giữ tung tích bí mật cho người khiếu nại, ngoại trừ 
trong phạm vi cần thiết để thực hiện việc điều tra hay tố tụng, theo quyết định của Giám 
Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định dựa vào từng trường hợp cụ thể. [TCCR 4621] 
 
Ủy Ban Quản Trị ngăn cấm việc trả thù dưới mọi hình thức trong việc tham gia thủ tục 
khiếu nại, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc nộp đơn khiếu nại hoặc báo cáo về 
các trường hợp phân biệt đối xử.  Việc tham gia như vậy sẽ không bị bất kỳ hình thức nào 
gây ảnh hưởng đến tình trạng, trình độ lớp, công việc hoặc nhiệm vụ của người khiếu nại. 
 
(cf.  4119.23/4219.23/4319.23 – Tiết Lộ Trái Phép các Tin Tức Bí Mật/Ưu Tiên) 
(cf.  5125 – Hồ Sơ Học Sinh) 
(cf.  9011 – Công Bố Các Tin Tức Bí Mật/Ưu Tiên) 
 
Ủy Ban Quản Trị công nhận việc một hòa giải viên trung lập có thể đề nghị một thỏa hiệp 
làm dễ chịu đến tất cả các bên trong lúc tranh chấp.  Theo qui định của thủ tục khiếu nại 
đồng nhất, bất cứ khi nào tất cả các bên tham gia khiếu nại đồng ý để thử giải quyết vấn 
đề của họ thông qua hòa giải, Giám Đốc Học Khu hay người được chỉ định sẽ hòa giải 
ban đầu.  Vị Giám Đốc Học Khu hoặc người được chỉ định phải đảm bảo rằng kết quả 
hòa giải là phù hợp với các qui định và luật pháp của tiểu bang và liên bang. 
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Người khiếu nại sẽ tuân thủ theo các yêu cầu khiếu nại của Bộ luật Quy định Tiêu đề 5 
phần 4632. 
  
 
Tham Khảo Pháp Lý: 
 
LUẬT GIÁO DỤC 
200-262.3  Cấm Sự Kỳ Thị 
8200-8498  Các Chương Trình Phát Triển và Chăm Sóc Trẻ Em 
8500-8538  Giáo dục căn bản cho Người Lớn 
18100-18172  Thư viện trường 
32289  Kế hoạch an toàn trường, thủ tục khiếu nại đồng nhất 
35186  Thủ tục khiếu nại đồng nhất luân phiên 
48985  Các thông báo bằng ngôn ngữ khác hơn là tiếng Anh 
49060-49079  Hồ sơ học sinh 
49490-49590  Các chương trình dinh dưỡng cho Trẻ  
52160-52178  Các chương trình giáo dục song ngữ 
52300-52499.6  Giáo dục nghề nghiệp 
52500-52616.24  Các trường dành cho người lớn 
52800-52870  Các chương trình phối hợp dựa vào truờng học 
54000-54041  Chương trình trợ giúp khó khăn kinh tế  
54100-54145  Luật cơ bản về Đọc của Miller-Unruh 
54400-54425  Các chương trình giáo dục bù đắp 
54440-54445  Giáo dục cho Dân định cư 
54460-54529  Các chương trình giáo dục bù đắp 
56000-56885  Chương trình giáo dục đặc biệt 
59000-59300  Các trung tâm và các trường đặc biệt 
62000-62005.5  Đánh giá và Xắp đặt ổn định các chương trình 
64000-64001  Tiến trình Đơn Hợp Nhất  
 

LUẬT HÌNH SỰ 
422.6 Can thiệp với quyền hiến pháp hay đặc quyền 

 
LUẬT QUY ĐỊNH, CỦA TITLE 5 
3080  Ứng dụng theo từng phần 
4600-4671  Thủ tục khiếu nại đồng nhất  
4900-4965 Không kỳ thị các chương trình giáo dục bậc tiểu học và cấp hai 
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LUẬT HOA KỲ, TITLE 20 
 
6301-6577  Title I, Các Chương Trình Căn Bản  
6601-6777 Title II, Chuẩn bị và tuyển dụng các giáo viên và Hiệu Trưởng thật chất lượng  
6801-6871 Title III, Giảng dạy ngôn ngữ cho các học sinh di dân và học sinh giới hạn 
thành thạo tiếng Anh 
7101-7184 Luật Cộng Đồng và Trường học An Toàn và không có chất gây nghiện, bao 
gồm 
7114  Chương trình giáo dục cấp địa phương, kế hoạch an toàn 
7201-7283g  Khuyến khích các Chương Trình Cải Tiến và Thông Báo Việc Lựa Chọn 
của Phụ Huynh của Title V 
7301- 7372  Title VI Các chương trình học với thu nhập thấp và sống ở nông thôn 
 
Các Nguồn Điều Hành: 
 
TRANG MẠNG:  
Bộ Giáo Dục TB Cali (California Department of Education):  http://www.cde.ca.gov 
Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ , Văn phòng phụ trách Dân Quyền (U.S.  Department of Education, 
Office for Civil Rights): http://www.ed.gov/offices/OCR 
 
Chính Sách của HỌC KHU SACRAMENTO 
Được công nhận: Ngày 16 tháng 11, 1998 Sacramento, California 
Được sửa chữa: Ngày 5 tháng 11, 2001 
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Được sửa chữa:  Ngày 6 tháng 10, 2011 
 


