
HỌC KHU THỐNG NHẤT OAKLAND 
Điều lệ Hành chánh 
 
AR 1312.3 
Thủ tục Khiếu nại đồng nhất 
 
Liên hệ Cộng đồng 
 
 
 
CÁC NHÂN VIÊN THỪA HÀNH 
 
Hội đồng Quản trị chỉ định những nhân viên thừa hành sau đây để thu nhận và điều tra 
các Khiếu nại đồng nhất: 
 
Gabriel Valenzuela 
Thanh tra viên 
Oakland Unified School District 
1025 Second Avenue, Room 316 
Oakland, California 94606 
(510) 879-8685 
FAX: (510) 879-8035 
 
Thanh tra chịu trách nhiệm về việc nhận và theo dõi tất cả đơn khiếu nại đồng nhất. 
Thanh tra cũng chịu trách nhiệm điều tra các khiếu nại liên quan tới kỳ thị (do phụ huynh 
hay học sinh nộp đơn) cũng như các đơn Khiếu nại đồng nhất liên quan tới chương trình 
của Học viên Anh ngữ (ELL) và liên quan tới trả thù hay vì đã can thiệp vào việc ủng hộ 
chương trình ELL. 
 
Ursula Reed 
Giám đốc Phòng Nhân sự 
Family Community Office 
2111 International Blvd. 
Oakland, CA 94606 
(510) 434-7938 
 
Giám dốc Phòng nhân sự sẽ chịu trách nhiệm việc điều tra các đơn khiếu nại đồng nhất 
được cho là kỳ thị trong việc làm. 
 
Các khiếu nại khác sẽ được gởi theo tuyến đường ban giám hiệu trường thích hợp hay 
cho đại diện Giám đốc học khu để xem xét. 
 
Giám đốc hay người đại diện sẽ bảo đảm nhân viên mà được chỉ định xét đơn khiếu nại 
phải có kiến thức về luật và chương trình trong trách nhiệm của họ. Nhân viên được chỉ 
định này có quyền nhận cố vấn pháp lý theo ý của giám đốc hay đại diện.  
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(xem 9124 - Attorney) 
 
Giám đốc hay đại diện hàng năm sẽ có thông báo về thủ tục khiếu nại đồng nhất cho học 
sinh, nhân viên, phụ huynh/giám hộ, ủy ban tư vấn học khu, ủy ban tư vấn trường, nhân 
viên trường tư hay đại diện và những người quan tâm khác. (5 CCR 4622) 
 
Giám dốc hay đại diện sẽ làm ra các bản sao của thủ tục khiếu nại đồng nhất của Học khu 
miễn phí. ( 5 CCR 4622) 
 
Thông báo sẽ: 
 
1. Nhận diện người, chức vụ, hay đơn vị chịu trách nhiệm nhận đơn khiếu nại. 
 
2. Thông báo cho người khiếu nại những biện pháp luật dân sự nào có sẵn cho họ theo 
luật chống kỳ thị của liên bang, nếu có. 
 
3. Thông báo người khiếu nại tiến trình kháng cáo theo Bộ luật Giáo dục 262.3, kể cả 
quyền của người khiếu nại nộp đơn thẳng cho Bộ Giáo dục California (CDE) để theo 
đuổi các biện pháp trước khi dùng tới tòa án dân sự hay các cơ quan công khác. 
 
4. Bao gồm các văn bản rằng: 
 
a. Học khu chịu trách nhiệm chính cho việc tuân thủ luật lệ của tiểu bang và liên bang. 
 
b. Việc xét duyệt đơn khiếu nại sẽ được hoàn tất trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đơn 
trừ phi người khiếu nại đồng ý bằng văn bản để gia hạn thời gian. 
 
c. Đơn khiếu nại kỳ thị bất hợp pháp phải nộp không trễ hơn 6 tháng kể từ ngày kỳ thị 
được cho là xảy ra, hay 6 tháng kể từ ngày người khiếu nại hay biết các sự kiện của việc 
được cho là kỳ thị. 
 
d. Người khiếu nại có quyền kháng cáo quyết định của học khu lên Bộ giáo dục (CDE) 
bằng cách nộp đơn kháng cáo trong vòng 15 ngày kề từ ngày nhận quyết định của học 
khu.  
 
e. Kháng cáo lên Bộ Giáo dục phải gồm có 1 bản đơn khiếu nại đã nộp cho học khu và 1 
bản quyết định của học khu. 
 
 
(xem 5145.6 - Parental Notifications)   
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Thủ tục  
Thủ tục sau đây sẽ dùng để giải quyết mọi đơn khiếu nại cho rằng học khu đã vi phạm 
luật lệ chi phối các chương trình giáo dục. Nhân viên thừa hành sẽ giữ một hồ sơ của đơn 
khiếu nại và các hành động kế tiếp, bao gồm mọi chi tiết mà luật 5 CCR 4631 và 4633 
yêu cầu. 
 
Các bên được cho là có liên quan sẽ được thông báo khi có đơn khiếu nại, khi có họp về 
đơn khiếu nại hay có lịch trình xử và khi có quyết định được thực hiện. 
 
Bước 1: Nộp đơn khiếu nại đồng nhất 
Một khiếu nại được cho là có kỳ thị sẽ được khỏi xướng không trễ hơn 6 tháng kể từ ngày 
được cho là có kỳ thị hay 6 tháng kể từ ngày người khiếu nại lần đầu tiên biết được 
những sự kiện được cho là có kỳ thị. Đơn khiếu nại có thể do người bị cho là chịu kỳ thị 
bất hợp pháp làm ra hay một người nào tin rằng ai đó hay nhóm người nào đó đã bị kỳ thị 
bất hợp pháp. (5 CCR 4630) 
 
Nếu một người khiếu nại không làm đơn được vì lý do khuyết tật hay không biết chữ, thì 
nhân viên học khu sẽ giúp người đó làm đơn. (5 CCR 4600) 
 
Đơn khiếu nại sẽ được trình cho thanh tra, vị này sẽ giữ một hồ sơ các đơn khiếu nại nhận 
được, cho mỗi hồ sơ một mã số và một dấu ngày tháng. Thanh tra sẽ trình khiếu nại cho 
người xem xét thích hợp. 
 
 Khiếu nại cấp độ I phải nộp đúng mẫu cần có chữ ký của người khiếu nại (Mẫu đơn sẽ 
có ở trường, nơi làm việc và văn phòng thông tin công cộng). 
 
 
KHIẾU NẠI THƯA GỞI NHÂN VIÊN 
Đối với khiếu nại thưa kiện nhân viên, trừ việc quyấy nhiễu tình dục hay kỳ thị, thì người 
quản lý/đại diện phải gởi một bản đơn khiếu nại tới nhân viên bị khiếu nại. Nhân viên này 
có quyền trả lời khiếu nại này và đề nghị một đường lối hành động thích hợp. 
 
Bước 2: Hòa giải (Không bắt buộc) 
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận khiếu nại, thanh tra có thể thảo luận không 
chính thức với người khiếu nại khả năng hòa giải. Nếu người khiếu nại đồng ý hòa giải, 
thì nhân viên thừa hành sẽ lo sắp xếp mọi tiến trình. 
 
Trước khi khởi xướng hòa giải một khiếu nại về kỳ thị, nhân viên thừa hành sẽ bảo đảm 
rằng các bên đồng ý là người đứng ra hòa giải cũng là một bên có quyền biết các thông 
tin mật. 
 
Nếu tiến trình hòa giải không giải quyết được vấn đề trong các thông số của luật pháp, thì 
nhân viên thừa hành sẽ tiến hành xem xét đơn khiếu nại. 
 
Việc dùng hòa giải không được quá thời hạn của học khu cho để xét và giải quyết khiếu 
nại trừ phi người khiếu nại đồng ý bằng văn bản gia hạn thời gian. (5 CCR 4631) 
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Bước 3: Xem xét Đơn khiếu nại đồng nhất 
 
Nhân viên thừa hành được khuyến khích tổ chức một buổi họp điều tra trong vòng 5 ngày 
kể từ ngày nhận khiếu nại hay hòa giải không thành công. Buổi họp này  sẽ cung cấp một 
cơ hội cho người khiếu nại hay đại diện lập lại lời khiếu nại. 
 
Người khiếu nại và/hay đại diện sẽ có cơ hội trình bày sự khiếu nại và bằng chứng hổ trợ 
cho khiếu nại. (5 CCR 4631). Đại diện học khu cũng sẽ có một dịp trình bày các thông tin 
liên quan ở một buổi họp khác.  
 
Nếu người khiếu nại từ chối cung cấp cho người điều tra của học khu các tài liệu hay 
bằng chứng liên quan tới việc khiếu nại hay là người khiếu nại từ chối không hợp tác 
trong việc điều tra sự việc hay ngăn cản điều tra thì có thể dẫn tới việc bác bỏ đơn khiếu 
nại vì thiếu bằng chứng hổ trợ cho sự việc cho là có xảy ra. (5 CCR 4631). 
 
Việc Cơ quan Giáo dục địa phương từ chối cung cấp cho người điều tra lấy được các hồ 
sơ và/hay thông tin cho các lý lẽ viện ra trong đơn, hay không chịu hợp tác trong việc 
điều tra hay ngăn cản điều tra có thể dẫn tới việc tìm thấy bằng chứng vi phạm đã xảy ra 
và có thể đem tới kết quả áp đặt một biên pháp có lợi cho người khiếu nại. (5 CCr 4631) 
 
Trong mọi trường hợp khác, người quản lý hay đại diện thích hợp sẽ bàn bạc với người 
khiếu nại  và người bị khiếu nại trong một nổ lực giải quyết khiếu nại, trừ phi hai bên đều 
đồng ý miễn làm. Các bên sẽ có dịp trình bày bằng chứng liên quan tới khiếu nại hay 
buổi họp chung để thảo luận về khiếu nại hay hỏi nhau và cũng có thể hỏi nhân chứng lẫn 
nhau. (Title 5, Phần 4631) [Ghi chú: Điều này không áp dụng cho Khiếu nại Quấy nhiễu 
tình dục và kỳ thị]. 
 
Ngoài việc chấp nhận thông tin của các bên đối với khiếu nại, nhân viên điều tra trong 
mọi trường hợp sẽ xét duyệt mọi hồ sơ liên quan và hỏi những nhân chứng liên hệ trước 
khi đưa ra một văn bản quyết định sau cùng. Trong vòng 30 ngày trên lịch kể từ khi nhận 
khiếu nại, nhân viên điều tra sẽ chuẩn bị và gởi cho người khiếu nại một văn bản báo cáo 
về sự điều tra và quyết định của học khu như mô tả trong bước 6 dưới đây. 
 
BƯỚC 4: KHÁNG CÁO 
Một khiếu nại không được giải quyết thỏa đáng ở Cấp độ I có thể được người khiếu nại 
kháng cáo lên Giám đốc học khu hay đại diện bằng văn bản trong vòng 5 ngày trên lịch 
kể từ ngày nhận trả lời cho Khiếu nại Cấp độ I. Đơn kháng cáo sẽ nộp cho văn phòng 
thanh tra. Đơn kháng cáo chỉ có thể nói tới các sự việc cho là đã xảy ra trong Khiếu nại 
cấp I. Những lý lẽ mới cũng không thể bao gồm trong đơn kháng cáo cấp độ II. 
 
Khi nhận được đơn kháng cáo thích hợp, đầy đủ, từ người khiếu nại, thì giám đốc học 
khu hay đại diện sẽ: 
 
1. Thông báo cho nhân viên mà bị khiếu nại. 
2. Xem xét kháng cáo. Việc này có thể gồm các bước sau: 
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 Xet duyệt kháng cáo của người khiếu nại 
 Xét duyệt tài liệu từ người điều tra trong Mức độ I 
 Tiến hành phỏng vấn thêm như cần thiết 
 Cho phép hai bên thảo luận khiếu nại, thảo luận quyết định của Cấp I, hay hỏi nhau, trừ 

các khiếu nại về kỳ thị hay quấy nhiễu tình dục. 
3. Trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại trong vòng 10 ngày trên lịch sau khi nhận 
kháng cáo, bao gồm một giải pháp cho sự việc. 
4. Thông báo cho nhân viên bị khiếu nại về giải pháp. 
 
BƯỚC 5: KHÁNG CÁO MỨC ĐỘ III 
Một khiếu nại không giải quyết thỏa đáng ở Mức độ II thì người khiếu nại có thể làm đơn 
kháng cáo lên Hội đồng Giáo dục hay đại diện trong vòng 5 ngày trên lịch kể từ ngày 
nhận được quyết định của Mức độ II. 
 
Đơn kháng cáo phải nộp cho văn phòng thanh tra, vị này sẽ thông báo cho giám đốc học 
khu. Giám đốc học khu sẽ chuyển đơn tới Hội đồng giáo dục.  
 
Văn bản thông báo quyết định của Hội đồng giáo dục sẽ tới tay người khiếu nại và nhân 
viên bị thưa kiện trong vòng 10 ngày trên lịch. 
 
Ngoại lệ/Hội đồng nghỉ - Trong thời gian Hội đồng không làm việc, thì người khiếu nại 
được khuyên là nên gia hạn thời gian để tiến trình kháng cáo có thể hoàn tất. 
 
Trừ những trường hợp sau đây là có thể kháng cáo lên Bộ Giáo dục California, còn 
không thì quyết định của Hội đồng giáo dục sẽ là chung cuộc: 

• Giáo dục tráng niên 
• Giáo dục cho học viên Anh ngữ 
• Phát triển và Chăm sóc trẻ 
• Dinh dưỡng trẻ 
• Chương trình xin ngân sách 
• Giáo dục di dân 
• Giáo dục đặc biệt 
• Giáo dục hướng nghiệp 
 
Bước 6: Văn bản quyết định cuối cùng 
 
Quyết định của học khu sẽ bằng văn bản và gởi tới người khiếu nại trong vòng 60 
ngày trên lịch kể từ ngày nhận được khiếu nại, trừ phi người khiếu nại đồng ý bằng 
văn bản là muốn gia hạn thời gian. 
 
Quyết định của học khu sẽ viết bằng Anh ngữ và bằng thứ ngôn ngữ của người khiếu 
nại bất cứ khi nào có thể được hay luật pháp đòi hỏi. 
 
Quyết định sẽ bao gồm: 
 
1. Việc tìm thấy những sự kiện dựa trên các chứng cớ thu thập được (5 CCR 4631) 
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2. Kết luận của luật pháp (5 CCR 4631) 
3. Khuynh hướng của người khiếu nại (5 CCR 4631) 
4. Lý lẽ của khuynh hướng đó (5 CCR 4631) 
5. Hành động sửa chữa, nếu có được bảo đảm (5 CCR 4631) 
6. Thông báo quyền kháng cáo quyết định của học khu của người khiếu nại trong 
vòng 15 ngày lên Bộ Giáo dục California và thủ tục phải theo khi khởi xướng một sự 
kháng cáo như vậy. (5 CCR 4631) 
7. Đối với khiếu nại về kỳ thị, thông báo rằng người khiếu nại phải đợi cho 60 ngày 
trôi qua kể từ khi nộp kháng cáo lên Bộ Giáo dục trước khi theo đuổi các biện pháp 
tòa dân sự. (Bộ luật giáo dục 262.3) 
 
Nếu một nhân viên bị thi hành kỷ luật vì đơn khiếu nại, thì quyết định chỉ việc nêu 
hành động có hiệu lực được thi hành và nhân viên đó được thông báo những yêu cầu 
của học khu. Báo cáo sẽ không đưa thêm chi tiết về bản chất của hành động kỷ luật. 
 
Kháng cáo lên Bộ Giáo dục Tiểu bang California (CDC) 
 
Nếu không hài lòng với quyết định của học khu, người khiếu nại có thể nộp đơn 
kháng cáo  lên CDE trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của Học 
khu. 
 
Khi kháng cáo lên CDE, người kháng cáo phải nêu những điều cơ bản khiến phải 
kháng cáo quyết định của học khu và cho biết các sự kiện là sai trái hay là luật lệ đã 
bị áp dụng sai. Kháng cáo phải kèm theo một bản đơn khiếu nại nguyên thủy và một 
bản quyết định của học khu. 
 
Khi được CDE thông báo là người khiếu nại đã kháng cáo quyết định của học khu, 
giám đốc học khu hay đại diện sẽ chuyển những tài liệu sau đây tới CDE: (5 CCR 
4633) 
 1. Một bản đơn khiếu nại nguyên thủy 
 2. Một bản quyết định 
 3. Một bản tóm tắt bản chất và mức độ học khu tiến hành điều tra nếu trong quyết  
     định không nói tới. 
 4. Một bản hồ sơ điều tra bao gồm nhưng không giới hạn mọi ghi chép, phỏng  
     vấn và tài liệu các bên nộp và do người điều tra thu thập. 
 5. Một báo cáo bất cứ hành động nào đã làm để giải quyết khiếu nại. 
 6. Một báo cáo về các thủ tục khiếu nại của học khu. 
 7. Các thông tin liên quan khác do CDE yêu cầu. 
 
CDE có thể trực tiếp can thiệp việc khiếu nại mà không cần chờ học khu hành động 
khi có một trong những điều kiện ghi trong 5 CCR 4650 hiện hữu, kể cả những 
trường hợp mà học khu không có hành động trong vòng 60 ngày kể từ khi học khu 
nhận được khiếu nại. 
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Các Biện pháp tòa dân sự 
 
Một người khiếu nại có thể theo đuổi các biện pháp của tòa dân sự ngoài thủ tục 
khiếu nại của học khu. Người khiếu nại có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ các trung tâm 
hòa giải hay các luật sư công/tư. 
 
Các biện pháp một tòa dân sự có thể do tòa án áp đặt bao gồm nhưng không giới hạn 
đối với lệnh của tòa hay lệnh cách ly. 
 
Tuy nhiên, đối với những khiếu nại về kỳ thị, người khiếu nại phải đợi cho tới 60 
ngày trôi qua từ khi nộp đơn kháng cáo tới CDE trước khi theo đuổi biện pháp dân sự 
tại tòa án tiểu bang. Việc trì hoãn thời gian này không áp dụng cho lệnh cấm của tòa  
mà chỉ áp dụng khi học khu đã đúng lúc và thích hợp, báo cho người khiếu nại quyền 
nộp khiếu nại theo luật 5 CCR 4622. 
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