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                     HỌC KHU THỐNG NHẤT OAKLAND                                 
     1025 Second Avenue 
                                         Oakland, California 94606                                          
 
                                  ĐƠN KHIẾU NẠI  (MỨC ĐỘ I) 

FOR OFFICE USE ONLY 
Date received  ___________________ 
Received by _____________________ 
Log No _________________________ 
Mailed to  _______________________ 
Date mailed  _____________________ 
Copy filed by  ____________________ 
Response due ____________________ 

 
Xin điền đầy đủ vào mẫu sau đây nếu muốn thưa kiện trường, chương trình, văn phòng hay nhân viên của Học khu. Mọi 
khiếu nại phải nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày cho là xảy ra sự việc. Hãy nộp đơn này cho Thanh tra Học khu ở 1025 
Second Avenue, Phòng 316A/B, Oakland, CA 94606, Phone (510) 879-8685, Fax: (510) 879-8035. Quý vị sẽ được giải 
đáp trong vòng ba mươi (30) ngày trên lịch. 
 
Nơi nhận:   District Ombudsperson 
      1025 Second Avenue – Room 316A/B 
      Oakland, CA 94606 
 
Người gởi: 
____________________________________________________________________________________________ 
      Tên họ của mình và tên đứa trẻ 
      
____________________________________________________________________________________________________________________ 
      Địa chỉ 
      
____________________________________________________________________________________________________________________ 
      Số điện thoại 
Tên trường, chương trình, văn phòng hay tên họ và nơi làm việc của nhân viên bị thưa hay bị khiếu nại 

• Nhân viên bị thưa hay khiếu nại sẽ nhận được một bản sao của đơn khiếu nại ngoại trừ trường hợp khiếu nại về quấy rối tình dục hay kỳ thị. 
Nội dung khiếu nại: 
 
 
 
 
 
DÀN XẾP: Tôi đã được cung cấp và (chấp nhận/từ khước)________________________ một cơ hội để dàn xếp đơn 
khiếu nại này. 
Xin đánh dấu kế bên loại khiếu nại mà quý vị muốn trình bày: 
Chương trình Và/hay  Kỳ thị vì Và/hay lý do khác 
___ Giáo dục tráng niên căn bản 
___ Chương trình cho học viên Anh ngữ 
___ Dạy nghề/Kỷ thuật  
___ Chăm sóc và Phát triển trẻ 
___ Dinh dưỡng trẻ 
___ Chương trình kết hợp Liên & Tiểu bang 
___ Công bằng về giáo dục 
___ Giáo dục tài năng xuất chúng (GATE) 
___ Giáo dục có Bồi hoàn của Tiểu bang (SCE) 
___ Chương trình cải tiến trường (SIP) 
___ Giáo dục cho dân thường xuyên di chuyển 
___ Giáo dục đặc biệt 
___ Title 1 - Không trẻ nào bị bỏ rơi 
___ Huấn nghệ 
___ Trường an toàn và Không ma tuý và 
Giáo dục Ngăn ngừa và dùng Ma tuý (TUPE) 
 

___ Tuổi 
___ Tổ tiên và/hay nguồn gốc dân tộc 
___ Màu da 
___ Nhận dạng nhóm dân tộc 
___ Phái (nam/nữ) 
___ Tình trạng gia đình 
___ Tàn tật Thể xác/Tâm thần 
___ Chủng tộc 
___ Tôn giáo 
___ Tính dục 
___ Quấy rối tình dục 
___ Khuynh hướng tình dục 
___ Tình dục thật sự hay nhận thấy 
___ Liên hệ với 1 người hay nhóm 
      với một hay nhiều đặc tính nhận  
      thấy 

___ Tạm đuổi học 
___  Đuổi học 
--------------------------------------
--------------------------------------
-------------------------------------- 
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Sự việc đã xảy ra khi nào?  
Ngày tháng:___________________________________________________________________________ 
 
Việc thưa kiện hay khiếu nại có được thảo luận với hiệu trưởng trường, nhân viên hoặc cấp trên của người đó không? 
 
 
Quý vị đã nói chuyện với ai? (Viết tên họ người đó trong các chỗ trống dưới đây) 
___ Giám đốc điều hành_______________________ 
___ Hiệu trưởng              ______________________ 
___ Hiệu phó                  _______________________ 
___ Cố vấn                     _______________________ 
___ Giáo viên                ________________________ 
___ Giám thị                  ________________________ 
___ Nhân viên trường   ________________________ 
 

 Ngày  ____________________________________ 
 Ngày ____________________________________ 
 Ngày ____________________________________ 
 Ngày ____________________________________ 
 Ngày ____________________________________ 
 Ngày ____________________________________ 
 Ngày ____________________________________ 

 
Kết quả của cuộc thảo luận ra sao? 
 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Nếu quý vị muốn sửa chữa hay muốn Học khu áp dụng một biện pháp đặc biệt nào đó, thì xin cho biết 
rõ:______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Tôi hiểu rằng học khu sẽ giữ kín việc này theo luật định hay thỏa hiệp giữa hai bên, rằng tôi sẽ được bảo vệ khỏi 
bị trả thù vì đã nộp đơn khiếu nại này; rằng Học khu có thể yêu cầu tôi cung cấp thêm chi tiết và tôi sẵn sàng 
cung cấp nếu có. 
 
Tôi tin rằng những điều trên đây là đúng sự thật. 
 
___________________________________________________              ____________________________________ 
 Ký tên                 Ngày/tháng/năm 
 
A1/18/09             
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