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Yêu Cầu Khiếu Nại Của Công Dân Về Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt
(Biểu mẫu này không phải là biểu mẫu để nộp Khiếu Nại Theo Đúng Thủ Tục)

Biểu mẫu này là tùy chọn và được thiết kế để quý vị cung cấp cho văn phòng này những thông tin cần thiết để xử lý chính xác khiếu nại của quý vị.  Thông 
tin về các biện pháp bảo vệ theo đúng thủ tục và các tùy chọn giải quyết mâu thuẫn có sẵn trên Trang Web Giải Quyết Mâu Thuẫn Về Giáo Dục Đặc Biệt, Văn 
Phòng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giáo Dục Công Lập (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI). 

Gửi đến: Glenna Gallo, M.S., M.B.A.

Assistant Superintendent

OSPI, Special Education

PO Box 47200

Olympia, WA 98504-7200

Ngày gửi: ______________________________

Đồng gửi đến:  ___________________________________________________________

Tên và địa chỉ của học khu/cơ quan liên quan đến khiếu nại này *

Ngày gửi: ______________________________

* Quý vị phải cung cấp bản sao của khiếu nại này cho giám đốc học 

khu hoặc tổng giám đốc điều hành cơ quan công cộng.

Phần I:  Thông Tin Học Sinh 

Tên của Học Sinh

Tên của Học Sinh

Phân Loại Điều Kiện Hội Đủ (Tùy chọn)

Phân Loại Điều Kiện Hội Đủ (Tùy chọn)

Lớp

Lớp

Học Khu Cư Trú Tên Trường

Phần II:  Thông Tin Người Khiếu Nại 

Phụ Huynh/Người Giám Hộ: Người khiếu nại, nếu không phải là phụ huynh:

Tên của Phụ Huynh Tên của Người Khiếu Nại

Địa Chỉ Đường Địa Chỉ Đường 

Thành Phố/Tiểu Bang/Mã Zip Thành Phố/Tiểu Bang/Mã Zip 

Điện thoại nhà Điện thoại nhà 

Điện thoại cơ quan Điện thoại cơ quan 

Email Email
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____________________________________________________________ 
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Chữ Ký của (Những) Người Nộp Đơn Khiếu Nại 

 

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng lưu ý: Phòng Giáo Dục Đặc Biệt của OSPI chỉ có thể điều tra các cáo buộc hành vi vi phạm Đạo Luật Giáo Dục Dành Cho Người Khuyết Tật (Individuals with 

Disabilities Education Act, IDEA) xảy ra vào năm ngoái. Các thắc mắc về hành vi phân biệt đối xử hoặc thi hành Chương Trình 504 theo Phần 504 của Đạo Luật Phục Hồi 

(Rehabilitation Act) cần được chuyển đến Văn Phòng Về Dân Quyền (Office for Civil Rights) theo số 1-800-421-3481, hoặc Văn Phòng Về Dân Quyền và Công Bằng (Equity 

& Civil Rights Office) của OSPI theo số 360-725-6162. Các thắc mắc về hành vi chuyên môn cần được chuyển đến Văn Phòng Thực Hành Chuyên Môn (Office of Professional 

Practices) theo số 360-725-6130. 

 

Yêu cầu biểu mẫu Khiếu Nại Của Công Dân Về Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt của Văn Phòng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giáo 

Dục Công Lập được cấp phép theo Giấy Phép Quyền Hạn Creative Commons (Creative Commons Attribution License). 

http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/default.aspx
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/DisputeResolution/default.aspx
http://www.k12.wa.us/
http://www.k12.wa.us/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Phần III:  Thông Tin Cáo Buộc 

A. Bản trình bày về (các) hành vi vi phạm: 

Quý vị không cần biết cụ thể luật nào đã bị vi phạm, nhưng quý vị phải giải thích vì sao quý vị cho rằng nhà trường đã làm sai, ví dụ: "Giáo viên 

đã không thực hiện Chương trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program, IEP) của con em tôi." OSPI chỉ có thể điều tra các cáo 

buộc hành vi vi phạm IDEA xảy ra vào năm ngoái. 

Tôi tin rằng Học Khu đã vi phạm Phần B của IDEA vì: 

 

 (Đính kèm thêm giấy nếu quý vị không đủ chỗ để trình bày trong biểu mẫu này.) 

B. Các sự kiện mà cáo buộc này dựa trên: 

Trong khả năng tốt nhất của quý vị, vui lòng ghi ngày cụ thể các sự cố đã xảy ra. 

 

(Đính kèm thêm giấy nếu quý vị không đủ chỗ để trình bày trong biểu mẫu này.) 

C. Quý vị tin rằng cần xem xét các tài liệu nào liên quan đến cáo buộc này? 

Thư từ nhà trường, đánh giá và IEP của học sinh, thông báo, v.v. mà quý vị tin rằng sẽ hỗ trợ việc làm rõ hoặc xác minh hành vi vi phạm. 

 

(Đính kèm thêm giấy nếu quý vị không đủ chỗ để trình bày trong biểu mẫu này.) 

D. Quý vị muốn thấy điều gì thay đổi? 

 

(Đính kèm thêm giấy nếu quý vị không đủ chỗ để trình bày trong biểu mẫu này.) 

Biểu mẫu này cũng có sẵn ở các định dạng khác. Các thắc mắc về biểu mẫu này hoặc quy trình khiếu nại có thể được giải quyết bằng cách liên hệ với 
Phòng Giáo Dục Đặc Biệt, Văn Phòng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giáo Dục Công Lập theo số 360-725-6075. 




