
Ban Cảnh sát Trường học ở Oakland  
 

Tiến trình khiếu nại và Chánh sách Báo cáo Khiếu nại 
 
 

I. Mục đích:  Chính sách này nhằm bảo đảm rằng:  
 

• Mọi cá nhân, tổ chức và học sinh (nơi đây gọi là “công chúng”) đều được hoan nghênh nộp ý kiến 

liên quan tới chất lượng dịch vụ và tư cách của nhân viên;  

• Công chúng biết cách nào và ở đâu để nộp một đơn khiếu nại và biết rằng quy trình khiếu nại thì 

dành cho tất cả mọi người bất kể dân tộc, chủng tộc, ngôn ngữ, tuổi tác, giới tính, định hướng tính 

dục hay tình trạng khuyết tật;  

• Ai nộp đơn khiếu nại cũng đều được bảo vệ đối với mọi hình thức trả thù;   

• Công chúng hiểu các thủ tục dùng cho báo cáo, điều tra và giải quyết những lý lẽ cho tư cách 

cũng như công nhận các hành động đáng khen;   

• Ban cảnh sát duy trì những thủ tục hữu hiệu và trong sáng cho báo cáo, điều tra và giải quyết các   

lý lẽ về tư cách; 

• Ban cảnh sát cung cấp một cách tiếp cận kiên định cuộc điều tra và phân xử những khiếu nại đối 

với nhân viên của ban; và  

• Ban cảnh sát duy trì tính chính trực qua một hệ thống kỷ luật nội bộ trong đó tính khách quan và 

công bằng được bảo đảm bởi các cuộc điều tra và xem xét không thiên vị.  

 
 

II. Quy trình để nộp đơn khiếu nại và báo cáo 
 
Quy trình báo cáo và khiếu nại sẽ được dùng bởi bất cứ công chúng nào để báo cáo một sự việc xảy ra đối 
với tư cách của Ban Cảnh sát trường học Oakland (nơi đây gọi là “Ban cảnh sát”). Nó có thể được dùng 
để dẫn chứng tài liệu các thông tin liên quan tới các hành động đáng tuyên dương hay hạnh kiểm xấu. 
Quy trình cũng có thể dùng để phê bình và khuyến cáo liên quan tới chính sách hay để báo cáo những 
hoạt động hay tình thế cần điều tra, chú ý hay cải cách.  
 
Để xem xét hợp thời các sự kiện, kể cả phỏng vấn nhân chứng, đơn khiếu nại phải nộp trong vòng 120 
ngày kể từ ngày được cho là có hành vi sai trái.  
 
Công chúng có thể nộp một đơn khiếu nại và báo cáo cho Viên thanh tra Học khu hay cho Cảnh sát 
trưởng:   
 
1. Trên mạng ở police@ousd.k12.ca.us, nơi đây có thể lấy một mẫu đơn khiếu nại và báo cáo và rồi 
gởi qua internet cho văn phòng cảnh sát trưởng hay ở Gabriel.Valenzuela@ousd.k12.ca.us, văn phòng của 
Viên thanh tra Học khu. 
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2. Bằng thư hay đích thân mang đơn tới: 
Cảnh sát  trưởng    Thanh tra viên Học khu 
1011 Union Street   1025 Second Avenue, Room #316 
Oakland, CA 94607   Oakland, CA 94606 
Phone: (510) 874-7777   Phone: (510) 879-8685 
Fax: (510) 874-7787   Fax: (510) 879-8035  

 
Công chúng nào gọi bằng điện thoại sẽ nhận được sự giúp đỡ điền đơn khiếu nại và báo cáo. Mẫu này sẽ 
được gởi tới công chúng để lấy chữ ký. Khi đơn đã ký xong được trả lại bằng thư thì quy trình điều tra sẽ 
bắt đầu.     
 
Nếu đơn khiếu nại và báo cáo được nộp cho Viên thanh tra thì vị này sẽ cấp một bản sao khiếu nại cho 
Cảnh sát trường nội trong 3 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại.  
 
Nếu đơn khiếu nại và báo cáo được nộp cho Cảnh sát trường thì vị này sẽ cấp một bản sao khiếu nại cho 
người đại diện Giám đốc Học khu trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.   
 
 

III. Đơn Khiếu nại giấu tên 
 

Cá nhân, tổ chức và học sinh có quyền làm đơn khiếu nại hay báo cáo giấu tên. Nếu một đơn khiếu  nại 
nặc danh có một cách liên lạc, thì kết quả của sự khiếu nại sẽ được báo cho người khiếu nại. Tuy nhiên, 
nếu người khiếu nại thích giấu tên hơn và không cho một cách để liên lạc thì kết quả việc khiếu nại sẽ 
không được báo cáo trực tiếp cho người khiếu nại. Mà mọi thủ tục khác sẽ được áp dụng.  
 
 

IV. Quy trình để xử lý, điều tra, giải quyết và tường trình liên quan tới khiếu nại và báo cáo  
 
A. Người khiếu nại đích thân đến 

 
Trong giờ làm việc bình thường, thì tất cả những cá nhân đến để khiếu nại và báo cáo thì được đưa tới 
văn phòng Viên thanh tra hay văn phòng của Cảnh sát trưởng.   
 
Mọi người khiếu nại sẽ được cung cấp mẫu đơn khiếu nại và báo cáo. Lúc đó, thanh tra viên, cảnh sát 
trưởng hay người đại diện sẽ:  
 

1. Giúp người khiếu nại điền vào mẫu đơn và/hay điền vào những chi tiết mà người khiếu nại yêu 
cầu;   

 
2. Nếu người khiếu nại không muốn ở lại để điền đơn, thì  

a. Sẽ khuyên người khiếu nại đọc và hoàn tất đơn và gởi đơn về địa chỉ trên; và   
b. Dẫn chứng sự có mặt của người khiếu nại và bất cứ thông tin nào có được mà liên quan 

tới người khiếu nại trong sổ khiếu nại, ngay cả nếu đơn không điền đầy đủ. Xem IV.c.  
 
Trong mọi trường hợp, cá nhân nào nhận đơn khiếu nại phải lấy càng nhiều thông tin càng tốt để dẫn 
chứng khiếu nại trong lần gặp đầu tiên người khiếu nại.  
 

B. Yêu cầu bởi một người làm đơn khiếu nại hay báo cáo  
 
Bất cứ nhân viên nào nhận được yêu cầu của một người khiếu nại hay báo cáo thì sẽ cung cấp cho người 
đó Mẫu đơn khiếu nại và báo cáo, trong đơn sẽ có thông tin cơ bản về quy trình khiếu nại trong khuôn 
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mẫu rõ ràng hay là hướng dẫn họ tới website ở, police@ousd.k12.ca.us nơi đây họ có thể lấy mẫu đơn 
khiếu nại hay báo cáo, nếu như nhân viên không có sẵn mẫu đơn lúc yêu cầu.  
 
Sổ sách khiếu nại và Báo cáo tóm tắt thống kê khiếu nại hàng sáu tháng  
 
Viên thanh tra và Văn phòng cảnh sát trưởng sẽ giữ một sổ các khiếu nại nhận được và ấn định một con 
số riêng biẹt cho mỗi khiếu nại. Viên thanh tra và cảnh sát trưởng sẽ dùng hệ thống số khác nhau và theo 
thứ tự để theo dõi các khiếu nại và báo cáo mà văn phòng của họ nhận được. Những con số như vậy sẽ 
cho người khiếu nại biết một khi đã ghi. 
 
Đại diện cảnh sát trưởng sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị bản tường trình tóm tắt thống kê khiếu nại hàng sáu 
tháng để phân phát cho cảnh sát trưởng và giám đốc OUSD và trình bày cho Hội đồng giáo dục OUSD ở 
buổi họp thường kỳ công khai của Hội đồng. Bản tóm tắt đó sẽ bao gồm những điều sau đây:   
 

1. Loại khiếu nại, theo nguồn gốc và phân loại  

2. Con số người khiếu nại và lý lẽ viện dẫn chống với nhân viên cảnh sát 

3. Con số người khiếu nại và lý lẽ viện dẫn chống với nhân viên an ninh  

4. Số đơn khiếu nại theo trường 

5. Khuynh hướng trong khiếu nại, nếu có 

6. Thời gian tốn cho điều tra và giải quyết/cung cấp một giải pháp cho mỗi khiếu nại 

7. Giải pháp cho khiếu nại bao gồm hành động thực hiện để giải quyết khiếu nại đó  

8. Con số kháng cáo theo loại, nguồn và phân loại của khiếu nại  

9. Giải pháp cho kháng cáo, bao gồm hành động đáp ứng để giải quyết khiếu nại 

10. Bất cứ bước nào thực hiện bởi OUSD hay OSPD để giải quyết những quan tâm theo hệ thống 

11. Con số giới thiệu tới Ban cảnh sát Oakland 
 
Tóm tắt này cũng sẽ bố cáo trên website luật pháp của Hội đồng giáo dục.  
 
 

C. Thời biểu xử lý các khiếu nại và báo cáo 
 

Mọi khiếu nại và báo cáo sẽ được điều tra theo Bản Tuyên ngôn nhân quyền của cảnh sát. Mọi nổ lực sẽ 
được sử dụng trong mỗi trường hợp để cung cấp một văn bản trả lời cho người khiếu nại trong vòng 45 
ngày kể từ ngày khiếu nại và báo cáo được làm, trừ phi đơn khiếu nại có nhiều cá nhân hay sự việc mà 
ngay cả đã cố hết sức Học khu cũng không thể hoàn tất điều tra trong vòng thời hạn 45 gnày. Trong 
trường hợp như vậy, Ban cảnh sát sẽ báo cho người khiếu nại biết bằng văn bản là cần thêm thì giờ. Thì 
giờ cần thêm này sẽ không quá 240 ngày trong mọi trường hợp, trừ phi có sự cố ngoài tầm kiểm soát của 
Học khu làm cho cuộc điều tra không thể hoàn tất.  
 
Thời gian cần để hoàn tất cuộc điều tra và cung cấp một văn bản trả lời sẽ bao gồm trong cuốn sổ mà 
người đại diện cảnh sát trưởng chuẩn bị như ghi trong IVc. 
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D. Văn bản Giải pháp điều tra của Khiếu nại và báo cáo  
 
Khi hoàn tất cuộc điều tra Ban cảnh sát có thể liên lạc với những cá nhân mà đơn khiếu nại đã nêu để 
phỏng vấn họ, lưu tâm tới các lý lẽ viện dẫn và sẽ làm tiếp theo bằng điện thoại hay thư với người khiếu 
nại để yên cầu thêm thông tin hay tài liệu mà có thể hữu ích cho điều tra và báo cho người khiếu nại số hồ 
sợ đã ghi cho đơn nếu chưa báo. 
 
Không có nhân viên nào mà dính dáng sự việc, là đối tượng của khiếu nại hay là có xung đột quyền lợi, sẽ 
được phép tham gia cuộc điều tra khiếu nại.    
 
Thêm nữa, OSPD phải điều tra tất cả hành vi do người khiếu nại mô tả mà nếu đúng sự thật, sẽ là một vi 
phạm luật.  
 
Kết luận sẽ bao gồm coi sự khiếu nại có được chấp nhận, không được chấp nhận, vô căn cứ hay miễn tội 
và có lý cho kết quả và kết luận, cũng như hành động nào ban cảnh sát sẽ làm đối với khiếu nại. 
 
Tới mức độ mà khiếu nại hay báo cáo liên quan tới một yêu cầu trả lời một số chính sách hay thủ tục hay 
lề lối của ban cảnh sát hay tiểu ban, thì văn bản trả lời sẽ bao gồm thông tin nóí về hành động nào sẽ được 
ban cảnh sát làm hay không làm để giải quyết những quan tâm nêu lên.  
 
Tới mức độ mà một báo cáo liên quan tới việc ngợi khen một nhân viên, thì báo cáo sẽ bao gồm những 
hành động nào mà ban cảnh sát làm để báo cho nhân viên ấy biết lời ngợi khen và hổ trợ những hành 
động tốt tương tự. 

 
 

E. Kháng cáo của Khiếu nại và Báo cáo 
 

Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả của đơn khiếu nại và báo cáo thì người đó có quyền làm 
đơn kháng cáo cho giám đốc học khu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Giám đốc sẽ tìm 
hiểu đơn kháng cáo và ra một văn bản quyết định trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận kháng cáo.    
Nếu như người khiếu nại lại không đồng ý với kết quả quyết định của Giám đốc Học khu thì người này có 
quyền kháng cáo lên Hội đồng Giáo dục. Trong vòng 60 ngày, hội đồng sẽ hoặc: 
 

1. Ủng hộ quyết định của Học khu; hoặc 

2. Đảo ngược quyết định của giám đốc và yêu cầu điều tra thêm  
 
Quyết định của Hội đồng giáo dục sẽ công bố cho mọi người biết.  

 
Không có gì trong hướng dẫn này nhằm ngăn ngừa hay ngăn cản một người nộp khiếu nại và báo 
cáo trực tiếp cho Giám đốc Học khu và Hội đồng giáo dục của OUSD ngay lúc đầu. Tuy nhiên, 
nếu đơn khiếu nại và báo cáo được gởi tới giám đốc và hội đồng giáo dục thay vì gởi tới cho cá  
nhân ghi trong hướng dẫn, thì học khu và văn phòng cảnh sát trưởng không thể bảo đảm rằng thủ 
tục và thời hạn để điều tra khiếu nại sẽ được tuân theo.  
 
 

F. Khiếu nại và Báo cáo chống lại Cảnh sát trưởng 
 
Những khiếu nại đối với Cảnh sát trưởng sẽ nộp thẳng cho Giám đốc Học khu, vị này sẽ theo thời biểu và 
thủ tục trong các đoạn d và e ở trên để điều tra và giải quyết khiếu nại.  
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G. Ngăn cấm Trả thù, dọa dẫm, quấy nhiễu hay đe dọa 

 
Không có nhân viên nào của ngành cảnh sát sẽ trả thù, dọa dẫm, quấy nhiễu hay đe dọa người nào đã làm 
đơn khiếu nại chống ban cảnh sát hay một cá nhân nào. Nhân viên nào bị tìm thấy trả thù, dọa dẫm, quấy 
nhiễu hay  đe dọa người nào khiếu nại thì sẽ bị kỷ luật thích đáng của luật pháp.  
 
 

H. Khiếu nại đối với Ban Cảnh sát Oakland  
 

Khiếu nại đối với Ban cảnh sát Oakland sẽ được gởi tới Thành phố Oakland.  
 
Đơn khiếu nại và Thông tin về cách nộp đơn  
 
Đơn khiếu nại và tờ ghi thông tin về quy trình khiếu nại sẽ có sẵn ở văn phòng mỗi trường học trong Học 
khu tại nơi dễ lấy cho học sinh và cộng đồng, như trên bàn văn phòng trường. Đơn khiếu nại cũng có trên  
OUSD website, ở Văn phòng trung ương Học khu và Tổng hành dinh của OSPD (Ban cảnh sát trường 
học ở Oakland).  
 
 
 

Khiếu nại và Báo cáo đối với OSPD 
 

Chúng tôi khuyến khích và chào đón công chúng nộp ý kiến, khiếu nại  và thông tin liên quan tới chất 
lượng phục vụ và hành vi của nhân viên OSPD cũng như các chính sách, thủ tục, lề lối của ban. Giáo 
viên, nhân viên trường và ban giám hiệu cũng có thể báo cáo hay khiếu nại giùm cho một học sinh hay 
dựa trên một việc gì mà họ chứng kiến.  
 
Chiếu theo đoạn 148.6 của Bộ Luật hình sự California, thì công chúng có quyền khiếu nại một nhân viên 
cảnh sát vì bất cứ hành vi không thích hợp nào của cảnh sát, có thể bao gồm những hành vi nào mà người 
khiếu nại cảm thấy không thích hợp (ví dụ: xử lý thô bạo, dùng ngôn ngữ xúc phạm, tục tằn và phân biệt 
chủng tộc) Luật California đòi hỏi OSPD có một thủ tục để điều tra các khiếu nại. Quý vị có quyền lấy 
một bản mô tả thù tục này. OSPD có thể thấy sau điều tra là không có đủ bằng chứng bảo đảm xử lý 
khiếu nại, nhưng ngay cả trường hợp này, quý vị cũng có quyền khiếu nại và phải có điều tra nếu quý vị 
tin rằng một nhân viên đã cư xử không đúng cách. Các khiếu nại và báo cáo hay những điều tìm thấy liên 
quan tới khiếu nại sẽ được giữ lại ít nhất 5 năm.  
 
Xin ghi nhận: Sẽ là trái luật nếu nộp một đơn khiếu nại mà quý vị biết rằng nó giả dối. Nếu quý vị khiếu 
nại một nhân viên mà biết rằng khiếu nại này giả thì quý vị có thể bị truy tố.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Được chấp thuận ở buổi họp Hội đồng Giáo dục OUSD, June 27, 2012 
OUSD Police Complaint Process June 27, 2012 - Vietnamese 5



Thông tin cá nhân 
 
Tên: _____________________Chủng tộc (tùy ý khai):________________________  

Địa chỉ: ___________________ Giới tính (tùy ý khai):_________________________ 

Thành phố:_______________________ 

Zip Code:___________________ 

Điện thoại: (nhà/di động) _______________   (sở làm)_____________ ____________ 

Nếu quý vị muốn nộp một đơn khiếu nại giấu tên, thì quý vị có thể làm nhưng quý vị sẽ không nhận được 
một bản kết quả và chúng tôi sẽ không thể làm những việc tiếp theo với quý vị nếu cần thêm thông tin, 
nếu như quý vị không cho một cách nào để liên lạc với quý vị.  
 
(nếu có) (Những) nhân viên liên quan 
 
Tên:_____________________Giới tính:________________________________ 

Chủng tộc:__________________  Huy hiệu # (nếu có):____________________ 

Tên:_____________________Giới tính:________________________________ 

Chủng tộc:__________________  Huy hiệu # (nếu có):____________________ 

 
Thông tin về sự việc 
 
Ngày tháng:___________Ngày trong tuần: __________Thời giờ: __________   

Địa điểm/Trường_________________________________________________ 

 
Còn ai khác hiện diện? Có  Không (khoanh tròn)  Hãy cung cấp tên của nhân chứng, địa chỉ và số điện 
thoại trên một giấy rời nếu cần.  
 
 
 
 
Xin mô tả sự việc xảy ra hay quan tâm của quý vị (thêm giấy nếu 

cần)_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Xin nói ra kết quả mà quý vị mưu tìm khi nộp đơn khiếu nại này: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Nếu quý vị muốn cho ý kiến, phê bình hay khuyến cáo về một chính sách, lề lối hay thủ tục của OSPD, 

thì xin viết ra nơi đây: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Xin cứ tự tiện đính kèm bất cứ tài liệu thêm nào để hổ trợ cho khiếu nại của mình. Quý vị nhớ giữ bản sao 
của các tài liệu đó cho mình vì chúng tôi có thể không trả lại giấy tờ cho quý vị.  
 
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn tất điều tra và cho quý vị một văn bản quyết định trong vòng 45 
ngày. Nếu đơn khiếu nại liên quan tới nhiều người hay nhiều vấn đề  thì chúng tôi sẽ cần thêm thời gian, 
tới 240 ngày lận, trừ phi những trường hợp vượt quá tầm kiểm soát của Học khu và Văn phòng cảnh sát 
trưởng làm cho việc điều tra khiếu nại không xong được trong thời hạn này. Nếu quý vị có câu hỏi gì về 
tình trạng đơn khiếu nại của mình hay muốn nhận số ghi của đơn khiếu nại để theo dõi, thì xin liên lạc với 
số (510) 874-7777. 
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