
 

Page 1 of 6 

 

Học khu Thống nhất Trường Elk Grove 

 

THÔNG BÁO HÀNG NĂM VỀ THỦ TỤC KHIẾU NẠI ĐỒNG NHẤT (UCP) 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

Học khu Thống nhất Trường The Elk Grove (“District”) hàng năm thông báo cho học sinh, nhân 

viên, phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh, ủy ban tư vấn, các viên chức trường tư thục 

thích hợp và các bên quan tâm khác về Thủ tục Khiếu nại Đồng nhất của mình (“UCP”). 
 

Thông báo hàng năm của UCP này, cũng như Chính sách của Hội đồng Quản trị của Học khu 

(“BP”) và Quy chế Hành chính (“AR”) 1312.3 phác thảo UCP của nó, có sẵn trên trang mạng 

của Học khu. 
 

Khiếu nại Chủ đề đến UCP 
 

UCP của Học khu sẽ được sử dụng để điều tra và giải quyết các khiếu nại về những điều sau: 
 

1. Các chương trình giáo dục dành cho người lớn được thiết lập theo các phần 8500 đến 

8538 của Mã số Giáo dục, bao gồm và các phần 52500 đến 52617, bao gồm. 
 

2. Các chương trình hỗ trợ phân loại tổng hợp như được liệt kê trong Mã số Giáo dục 64000(a). 
 

3. Giáo dục trẻ em di cư được thiết lập theo Mã số Giáo dục các mục từ 54440 đến 54445, 

bao gồm. 
 

4. Giáo dục kỹ thuật và kỹ thuật nghề nghiệp và các chương trình đào tạo kỹ thuật và kỹ 

thuật nghề nghiệp được thiết lập theo các mục từ 52300 đến 52462 của Mã số Giáo dục, 

bao gồm. 
 

5. Chương trình phát triển và chăm sóc trẻ được thành lập theo phần Mã số Giáo dục số 

8200 tới 8498, bao gồm. 
 

6. Phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt bất hợp pháp chống lại bất kỳ nhóm được 

bảo vệ nào được xác định theo Mã số Giáo dục mục 200 và 220 và Mã số Chính phủ mục 

11135, bao gồm bất kỳ đặc điểm thực tế hoặc nhận thức nào được quy định trong Mã số 

Hình sự mục 422.55, hoặc trên cơ sở liên kết của một cá nhân với một người hoặc một 

nhóm có một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này, trong bất kỳ chương trình 

hoặc hoạt động nào do Học khu tiến hành, được tài trợ trực tiếp bởi, hoặc nhận hoặc lợi 

ích từ, bất kỳ tài chính nhà nước nào hỗ trợ. 
 

7. Điều chỉnh thích hợp cho con bú theo Phần 222 của Mã số Giáo dục. 
 

8. Quyền giáo dục của thanh thiếu niên được nuôi dưỡng theo các mục 48853, 48853.5 và 

49069.5 của Mã số Giáo dục và các yêu cầu tốt nghiệp đối với thanh niên được nuôi dưỡng, 

thanh niên vô gia cư và những thanh thiếu niên khác theo Mã số Giáo dục phần 51225.1. 
 

9. Học phí học sinh theo Mã số Giáo dục từ 49010 đến 49013, bao gồm. 
 

10. Các khóa học theo Mã số Giáo dục phần 51228.3. 
 

11. Biên bản giảng dạy môn thể dục theo Phần 51223 Mã số Giáo dục. 
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12. Các kế hoạch kiểm soát và trách nhiệm giải trình của địa phương theo phần 52075                 

của Mã số Giáo dục. 

 

13. Các trường tòa án dành cho trẻ vị thành niên theo Mã số Giáo dục mục 48645.7. 
 

14. Các kế hoạch an toàn trường học theo Mã số Giáo dục mục 32289. 
 

15. Những khiếm khuyết liên quan đến các vấn đề sức khỏe và an toàn ở trường mầm non               

đối với chương trình mầm non của tiểu bang California theo Mã số Giáo dục mục 8235.5. 
 

16. Bất kỳ chương trình giáo dục nào khác của tiểu bang hoặc liên bang mà Tổng Giám đốc 

cho là thích hợp. 
 

Không có điều gì ngăn cản Học khu sử dụng UCP của mình để giải quyết các khiếu nại không 

liên quan đến bất kỳ vấn đề nào được nêu ở trên. 
 

Khiếu nại Không Chủ đề tới UCP 
 

Các khiếu nại về những điều sau đây không phải chủ đề tới UCP của Học khu: 
 

1. Các chương trình giáo dục đặc biệt được thiết lập theo các phần của Mã số Giáo dục từ 

56000 đến 56865, bao gồm và 59000 đến 59300, bao gồm. Các quy định liên bang quản 

lý các khiếu nại về các chương trình giáo dục đặc biệt được tìm thấy tại Mã số Quy định 

Liên bang, tiêu đề 34, mục 300.151 đến 300.153, bao gồm. Các quy định của tiểu bang 

quản lý các khiếu nại về các chương trình giáo dục đặc biệt được tìm thấy tại Mã số Quy 

định của California, tiêu đề 5, mục 3200 đến 3205, bao gồm. 
 

2. Các chương trình dinh dưỡng cho trẻ em được thiết lập theo các mục từ 49490 đến 49590 

của Mã số Giáo dục, bao gồm. Các quy định liên bang quản lý các khiếu nại về các 

chương trình dinh dưỡng trẻ em được tìm thấy tại Mã số Quy định Liên bang, tiêu đề 7, 

mục 210.19 (a) (4), 215.1 (a), 220.13 (c), 225.11 (b), 226.6 (n) và 250.15 (d). Các quy 

định của tiểu bang quản lý các khiếu nại về các chương trình dinh dưỡng trẻ em được tìm 

thấy tại Mã số Quy định California, tiêu đề 5, mục 15580 đến 15584. 
 

3. Tài liệu giảng dạy, khẩn cấp, điều kiện cơ sở vật chất khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến 

sức khỏe hoặc sự an toàn của học sinh hoặc nhân viên, hoặc tình trạng trống và bổ nhiệm 

sai giáo viên. Các khiếu nại liên quan đến các đối tượng này sẽ được điều tra và giải 

quyết theo Quy định hành chính 1312.4– Thủ tục Khiếu nại Đồng nhất Williams. 
 

4. Việc làm liên quan đến phân biệt đối xử, quấy rối hoặc trả thù liên quan đến. Các khiếu 

nại liên quan đến những đối tượng này sẽ được điều tra và giải quyết theo một trong hai 

Chính sách của Hội đồng quản trị 4030– Không phân biệt đối xử trong việc làm hoặc quy 

định hành chính 4119.12– Title IX Thủ tục Khiếu nại Quấy rối Tình dục, nếu thích hợp. 
 

Khiếu nại do Các đại diện Khác Giải quyết 

Các khiếu nại sau đây sẽ được chuyển đến các cơ quan khác để có cách giải quyết thích hợp và 

không phải tuân theo UCP của Học khu, trừ khi có sự đồng ý khác của các thỏa thuận liên ngành 

riêng biệt: 
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1. Các cáo buộc lạm dụng hoặc bỏ rơi trẻ em sẽ được chuyển đến Phòng Dịch vụ Xã hội 

(DSS) của Quận hạt, Bộ phận Dịch vụ Bảo vệ, hoặc đại diện thực thi pháp luật thích hợp. 
 

2. Các khiếu nại về sức khỏe và an toàn liên quan đến các cơ sở được cấp phép vận hành 

Chương trình Phát triển Trẻ em sẽ được chuyển đến Bộ Dịch vụ Xã hội (DSS). 

 

3. Khi thích hợp, các khiếu nại về phân biệt đối xử trong việc làm sẽ được chuyển đến Bộ 

Gia cư và Việc làm Công bằng California (DFEH). Người khiếu nại sẽ được thông báo 

bằng văn bản, kịp thời về bất kỳ sự chuyển giao DFEH nào. 
 

Quy chế Giới hạn đối với việc Nộp đơn Khiếu nại Chủ đề tới UCP của Học khu 
 

Các khiếu nại cáo buộc rằng học sinh bị quấy rối, phân biệt đối xử, đe dọa hoặc bắt nạt trên cơ sở 

tình trạng được bảo vệ của người khiếu nại phải được nộp trong vòng sáu tháng kể từ ngày người 

khiếu nại biết hoặc lẽ ra phải biết về hành vi bị cáo buộc. LEA có thể gia hạn thời hạn này trong 

90 ngày theo lịch nếu có lý do chính đáng để làm như vậy. 
 

Khiếu nại cáo buộc tất cả các loại cáo buộc khác tuân theo UCP của Học khu phải được nộp 

trong vòng một năm kể từ ngày người khiếu nại biết hoặc lẽ ra biết về hành vi bị cáo buộc. 
 

Đối với các khiếu nại liên quan đến Kế hoạch Kiểm soát và Trách nhiệm Giải trình tại địa 

phương (LCAP), ngày vi phạm bị cáo buộc là ngày khi cơ quan đánh giá phê duyệt LCAP               

hoặc bản cập nhật hàng năm đã được Học khu thông qua. 
 

Nộp đơn Khiếu nại 
 

Bất kỳ và tất cả các khiếu nại tuân theo UCP của Học khu có thể được gửi đến (1) bất kỳ hiệu 

trưởng trường học nào, (2) Chuyên gia Tuân thủ Pháp luật của Học khu (thông tin liên hệ được 

liệt kê bên dưới), (3) Giám đốc Học khu, và / hoặc bất kỳ người nào được chỉ định tương ứng 

của họ.  
 

Đơn khiếu nại cáo buộc vi phạm học phí học sinh hoặc LCAP có thể được gửi ẩn danh, nghĩa là 

không có chữ ký nhận dạng, nếu người khiếu nại cung cấp bằng chứng hoặc thông tin dẫn đến 

bằng chứng hỗ trợ cho cáo buộc không tuân thủ.  
 

Nói chung, Học khu khuyến khích những người khiếu nại cung cấp thông tin liên lạc của họ để 

Học khu có thể liên lạc với những người khiếu nại nhằm mục đích hợp lý hóa cuộc điều tra của 

mình. Học khu cố gắng hết sức để duy trì tính bảo mật trong tất cả các cuộc điều tra khiếu nại 

nhưng không thể đảm bảo sự ẩn danh của những người khiếu nại.  
 

Các giao thức Điều tra 
 

Tất cả các khiếu nại tuân theo UCP của Học khu sẽ được xử lý theo các giao thức quy định trong 

AR 1312.3, một bản sao của giao thức này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Học khu.  
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Tiến trình Điều tra 
 

Học khu xem xét tất cả các khiếu nại một cách nghiêm túc. Học khu cố gắng hoàn thành các 

cuộc điều tra khiếu nại và đưa ra kết quả điều tra trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày  

nhận được đơn khiếu nại. Tuy nhiên, khoảng thời gian này có thể được kéo dài vì lý do chính 

đáng nếu người khiếu nại đồng ý gia hạn bằng văn bản.   
 

Quyền Kháng cáo  
 

Người khiếu nại có thể kháng cáo các kết quả điều tra lên Bộ Giáo dục California (CDE).  
 

Ngoài ra, Học khu sẽ tư vấn cho người khiếu nại về các biện pháp xử lý pháp luật dân sự,                   

bao gồm cả lệnh cấm, lệnh phải cách xa, hoặc các biện pháp khắc phục khác hoặc các lệnh có thể 

áp dụng theo luật phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt của tiểu bang hoặc liên bang,  

nếu có. 
 

Thông báo bổ sung 
 

1. Quyền Giáo dục.  
 

Học khu sẽ đăng một thông báo tiêu chuẩn, ngoài thông báo này, với các yêu cầu về trình độ             

học vấn và tốt nghiệp cho học sinh được chăm sóc nuôi dưỡng, học sinh vô gia cư, học sinh                

từ các gia đình quân nhân và học sinh trước đây ở Tòa án vị thành niên nay đã đăng ký vào              

một học khu. 
 

Học khu sẽ đăng một thông báo tiêu chuẩn về quyền giáo dục của thanh thiếu niên được nuôi 

dưỡng và vô gia cư, những học sinh cũ của tòa án vị thành niên hiện đang theo học tại một học 

khu và học sinh trong các gia đình quân nhân như được quy định trong các Phần của Mã số Giáo 

dục 48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 và 51225.2. Thông báo này sẽ bao gồm thông 

tin về quy trình khiếu nại, nếu có. 
 

2. Các Vấn đề An toàn và Sức khỏe Trường Mầm non của Tiểu bang. 
 

Để xác định các đối tượng thích hợp về các vấn đề an toàn và sức khỏe mầm non của tiểu bang 

theo Mục 1596.7925 của Bộ Y tế California và Mã số An toàn (HSC) một thông báo sẽ được dán 

trong mỗi lớp học của chương trình mầm non tiểu bang California ở mỗi trường trong cơ quan 

của chúng tôi.  
 

Thông báo này bổ sung cho thông báo hàng năm của UCP và gửi đến phụ huynh, người giám hộ, 

học sinh và giáo viên về (1) sức khỏe và các yêu cầu an toàn theo Tiêu đề 5 của Mã số Quy định 

California (5 CCR) áp dụng cho các chương trình mầm non của tiểu bang California theo Mục 

1596.7925 của HSC, và (2) vị trí để lấy mẫu đơn khiếu nại. 
 

Học phí học sinh  

 

Học sinh đăng ký vào bất kỳ trường công lập nào của chúng tôi sẽ không phải trả phí học sinh                                                                                                                                                        

để tham gia vào một hoạt động giáo dục. (Xem Mã số Giáo dục phần 49011 và Phần 5 Điều IX 

của Hiến pháp California.) 
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“Học phí học sinh” bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các khoản sau: 
 

1. Một khoản phí được tính cho học sinh như một điều kiện để đăng ký vào trường hoặc các 

lớp học, hoặc như một điều kiện để tham gia vào một lớp học hoặc một hoạt động ngoại 

khóa, bất kể lớp học hoặc hoạt động đó là tự chọn hay bắt buộc, hay là tín chỉ. 

2. Một khoản đặt cọc bảo đảm, hoặc khoản thanh toán khác mà học sinh phải thực hiện để 

có được khóa, tủ đựng đồ, sách, thiết bị lớp học, nhạc cụ, đồng phục, hoặc các tài liệu 

hoặc thiết bị khác. 

3. Một giao dịch mua mà học sinh phải thực hiện để có được tài liệu, vật tư, thiết bị hoặc 

đồng phục liên quan đến một hoạt động giáo dục. 
 

Tất cả các đồ dùng, vật liệu, thiết bị cần thiết để tham gia các hoạt động giáo dục sẽ được                 

cung cấp miễn phí cho học sinh. 
 

Chính sách miễn học phí sẽ không làm cho lệ phí học sinh được cho phép. 
 

Một khu học chánh hoặc trường học không được thiết lập một hệ thống giáo dục hai tầng bằng 

cách yêu cầu một tiêu chuẩn giáo dục tối thiểu và cũng cung cấp một tiêu chuẩn giáo dục thứ hai, 

tiêu chuẩn giáo dục cao hơn mà học sinh chỉ có thể đạt được thông qua việc trả một khoản phí 

hoặc mua các vật tư bổ sung mà khu học chánh hoặc trường học không cung cấp. 
 

Một khu học chánh hoặc trường học sẽ không cung cấp tín chỉ khóa học hoặc các đặc quyền liên 

quan đến các hoạt động giáo dục để đổi lấy tiền hoặc đóng góp hàng hóa hoặc dịch vụ từ học sinh 

hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh, và một khu học chánh hoặc trường học sẽ không  

xóa bỏ tín chỉ khóa học hoặc các đặc quyền liên quan đến các hoạt động giáo dục, hoặc phân biệt 

đối xử chống lại học sinh, vì học sinh hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đã không hoặc 

sẽ không cung cấp tiền hoặc đóng góp hàng hóa hoặc dịch vụ cho khu học chánh hoặc trường học. 
 

Vận động đóng góp tự nguyện vào quỹ hoặc tài sản, tham gia tự nguyện các hoạt động gây quỹ, 

hoặc các khu học chánh, trường học và các tổ chức khác từ việc cung cấp những giải thưởng cho 

học sinh hoặc sự công nhận khác vì đã tham gia tự nguyện các hoạt động gây quỹ được cho 

phép. 
 

Thông tin Liên lạc 
 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về UCP của Học khu, bạn có thể liên hệ với:  
 

Chức vụ:    Chuyên gia Tuân thủ Pháp luật                       

Đơn vị hoặc Văn phòng: Phòng Nhân sự        

Địa chỉ:   9510 Elk Grove-Florin Road, Elk Grove, CA 95624   

Điện thoại:   (916) 686-7795    

Địa chỉ E-mail:    legalcompliance@egusd.net 

Vị trí trên, chịu trách nhiệm tuân thủ và điều tra, am hiểu về luật pháp và các chương trình được 

giao nhiệm vụ điều tra. Chức vụ trên có trách nhiệm phân công các điều tra viên chịu trách 

nhiệm điều tra và giải quyết các khiếu nại. Vị trí trên có trách nhiệm trao đổi với người khiếu nại 

và người bị trả lời nếu có sự thay đổi điều tra viên.  
 

Bản sao Quy trình Khiếu nại Đồng nhất BP / AR được cung cấp miễn phí trên trang mạng của 

Học khu tại liên kết sau:  http://www.egusd.net/about/district/policiesproceduresnotices/ 
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