Attachment A – English
Uniform Complaint Procedures Form

Họ
Tên Học sinh (nếu thích hợp)
Thành phố
Điện thoại nhà
Ngày bị cáo buộc là vi phạm

Franklin-McKinley School District
Đơn Khiếu Nại Đồng Nhất
Tên
Lớp

Ngày sinh
Apt. #
Tiểu Bang
Zip
Điện thoại di động
Điện thoại sở làm
Trường/Phòng Sở bị cáo buộc là vi phạm

Địa chỉ

Về những cáo buộc liên quan đến việc không chấp hành, xin vui lòng đánh dấu vào chương trình hoặc sinh
hoạt quý vị nêu ra trong phần khiếu nại, nếu thích hợp:
 Giáo Dục Tráng Niên  Thống Nhất Trợ Giúp vô Điều Kiện (Consolidated Categorical Aid)
 Giáo Dục Di Dân  Giáo Dục Chuyên Nghiệp/Kỹ Thuật  Chăm Sóc & Phát Triển Trẻ Em
 Dinh Dưỡng Trẻ  Giáo Dục Đặc Biệt  Học Phí Cho Những Sinh Hoạt Giáo Dục
 Kế Hoạch Trách Nhiệm Kiểm Tra (Local Control Accountability Plan)
Về những khiếu nại liên quan đến việc kỳ thị, xách nhiễu, hăm dọa và/hoặc áp bức (nhân-viên-đối-với-họcsinh, học-sinh-đối-với-học-sinh hoặc thành phần thứ ba đối với học sinh), xin đánh dấu vào loại được bảo vệ
(thực sự xảy ra hoặc cảm thấy), dựa vào cách cư xử đã bị cáo buộc, được liệt kê dưới đây:
 Thực sự xảy ra hoặc cảm thấy bị xâm phạm tình dục  Khuynh hướng về giới tính  Giới tính
 Đặc điểm của giới tính  Biểu lộ giới tính  Tổ tiên  Đặc điểm của một nhóm dân tộc
 Chủng tộc hoặc sắc dân  Tôn giáo  Quốc tịch  Nguồn gốc  Tuổi tác
 Màu da  Khiếm khuyết Trí Tuệ hoặc Thể xác
 Liên kết với một cá nhân hoặc một nhóm cảm thấy hoặc đã bị hoặc cảm thấy bị xâm phạm về một hoặc
nhiểu hơn các loại được liệt kê ở trên.
Đối với những khiếu nại về áp bức không dựa vào danh sách các loại được bảo vệ, và hoặc những
khiếu nại khác không có trong đơn này, xin vui lòng liên lạc với Hiệu trưởng của Trường.
Nếu quý vị đã liên lạc Hiệu Trưởng Trường và vẫn cần giúp đỡ, xin gọi Phòng Dự Án và Thi Cử Tiểu Bang &
Liên Bang ở số 408.283.6048 và yêu cầu nói chuyện với giám đốc.
1. Xin vui lòng cho những sự kiện về khiếu nại của quý vị. Cung cấp đầy đủ chi tiết như tên những người can
hệ, ngày, có hay không có nhân chứng, v.v..., những chi tiết này giúp ích nhiều cho người điều tra khiếu nại.
2. Quý vị đã có thử đem khiếu nại của quý vị thảo luận với bất cứ nhân viên nào của học khu FranklinMcKinley không? Nếu có, với ai và kết quả ra sao?
3. Xin vui lòng cung cấp bản sao bất cứ văn kiện nào có liên quan hoặc chứng minh cho việc khiếu nại của
quý vị.
Tôi có đính kèm theo đây những tài liệu chứng minh. Có
Chữ ký
Gửi hoặc fax đơn khiếu nại/ văn kiện cho:

Không
Ngày

Tracy Rohlfing, Director
State and Federal Projects and Assessment
Franklin-McKinley School District
645 Wool Creek Drive
San Jose, CA 95
Fax: 408.283.6482
Phone: 408.283.6048
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