
HỌC KHU THỐNG NHẤT OAKLAND 

 

 

 

 

ĐƠN KHIẾU NẠI  (MỨC ĐỘ I) 

 

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 Hoc̣ khu ở Khuôn viên Lakeview, Cafeteria – 1
st
 Floor, 746 Grand 

Avenue, Oakland, CA 94610. Số điêṇ thoaị là  (510) 273-3243, FAX (510) 273-3252.Xin đơị môṭ 

trả lời trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày trên lịch. 

 

1, Người gởi khiếu naị: 

Xin 
đánh 
dấu  
một ô 

 Phụ 
huynh/Giám 
hộ 

 Học sinh  
 

Nhân viên 
Điạ điểm nơi làm việc 

 Gí khác 

 

2. Người khiếu naị:        

Tên  
 

Tên đứa trẻ 
(lớp và trường) 
 

 

Điạ chi,̉ thành 
phố, zip code 
 

 
 

Điện thoại  
 

3. Bên bi ̣ 

Nộp khiếu nại 
chống  - Tên 

 
 

Chức vụ  
 

Trường/Ban 
ngành 

 
 

 Yêu cầu chương trình 
cho: 

 Kỳ thị/Quâý nhiễu về: 
*Ghi chú – Một văn ban̉ 
khiêú nại chôńg lại một 
nhân viên se ̃được cung 
câṕ cho nhân viên ngoại 
trừ khiêú nại về kỳ thi ̣
và quấy nhiễu tình dục 

 Gì khác: 

 Giáo dục người lớn  Tuổi  Tạm đuổi học sinh 

FOR OFFICE USE ONLY 

Date Received: ________________  

Received by: __________________  

Log No.: _____________________  

Mailed to: ____________________  

Date Mailed: __________________  
Copy filed by:  _________________  
Response Due:________________

   



4. Bản chất của mối quan ngại (xin đánh dấu vào những ô thích hơp̣) 

5. Ngày và địa điểm của sự việc 

Ngày  Điạ điểm (lớp học, 
hành lang, sân 
chơi, thể dục, sau 
giờ học,v.v.) 

 

 

6. Bản chất mối quan ngại: (Xin mô tả chuyêṇ xảy ra. Xin kèm thêm trang nếu cần). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Giáo dục học viên Anh 
ngữ  

 Tổ tiên và/hay nguồn 
gốc quốc gia 

 Đuổi học học sinh 

 Giáo dục Nghề nghiệp/Kỹ 
thuật 

 Màu da  Băt́ nạt học sinh 

 Chăm sóc và Phat́ triển 
trẻ 

 Nhận diện nhóm chủng 
tộc 

 Lệ phí/ký quỹ/tổn phi ́học 
sinh 

 Dinh dưỡng trẻ  Giới tính/Bày tỏ/Nhận 
diện giới tính 

  

 Các chương trình xin 
ngăn sách theo loại 

 Tình trạng hôn nhân   

 Giáo dục học sinh tài 
năng 

 Khuyết tật thân thể/tâm 
thà̂n 

  

 Giáo dục có bồi hoàn của 
tiểu bang 

 Dân tộc   

 Chương triǹh cải tiến 
trường 

 Tôn giáo   

 Giáo dục di dân  Tính dục   

 Giáo dục đặc biệt  Quâý nhiễu tình dục   

 Title I - NCLB  Khuynh hướng tình dục   

 Kế hoạch an toàn trường  Tính dục nhận thấy hay 
thực sự 

  

   Sự liên quan của một 
người với một người 
hay nhóm người với 
một hay nhiều đặc tính 
thực sự hay nhận thâý 
này. 

  



 

7. Có người làm chứng nào không? (Môṭ người nào thấy chuyêṇ xảy ra) 

 

Tên nhân chứng 
1 

 
 

Tên nhân chứng 
2 

 
 

 

8. Quý vị có thảo luận quan ngại của mình với hiệu trưởng hay nhân viên điều hành hay giám thị 

không? ____ Có; ___ Không 

Quý vị nói với 
ai? 

 Ngày  

 

9. Kết quả của cuôc̣ thảo luâṇ là gi?̀ 

 

 

 

 

10. Biêṇ pháp sửa chữa đươc̣ yêu cầu – Nếu quý vi ̣ muốn có môṭ sửa đổi hay muốn cùng hoc̣ khu 

thi hành môṭ hành đôṇg nào thi ̀xin nêu ra: 

 

 

 

Tôi hiểu rằng học khu sẽ giữ kín việc này theo luật định hay thoả 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 đồng ý cung cấp nếu có. Tôi hiểu 

rằng moị khiếu naị phải nôp̣ trong vòng sáu (6) tháng kể từ ngày cho là xảy ra sự việc . Tôi tin rằng những điều ở trên là đúng 

và thật.  
 

 
 

 

Chữ ky ́

 

Ngày hôm nay 

 

Level I Complaint Form (Revised 7.23.13) 


