Uniform Complaint Procedures (UCP)
Annual Notice for 2018—2019
Santa Clara County Office of Education
Dành cho học sinh, nhân viên, phụ huynh/người giám hộ, thành viên ủy ban tư vấn nhà
trường và khu học chánh, cán bộ trường tư, và các bên quan tâm khác
Santa Clara County Office of Education thông báo hàng năm cho học sinh, nhân viên,
phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh, ủy ban tư vấn khu học chánh, ủy ban tư
vấn nhà trường, cán bộ trường tư thích hợp, và các bên quan tâm khác về quy trình
Thủ tục Khiếu nại Thống nhất (UCP).
Santa Clara County Office of Education có trách nhiệm chính đối với việc tuân thủ luật
và quy định của liên bang và tiểu bang, bao gồm các đạo luật và các quy định liên quan
đến phân biệt đối xử, quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt trái pháp luật chống lại bất kỳ
nhóm được bảo vệ nào, và tất cả các chương trình và hoạt động là đối tượng của UCP
trong:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Giáo dục dành cho Người lớn (Adult Education)
Giáo dục Sau Giờ học và An toàn (After School Education and Safety)
Giáo dục Dạy nghề Nông nghiệp (Agricultural Vocational Education)
Trung tâm Giáo dục dành cho Người Mỹ Bản địa và Thẩm định Chương trình Giáo
dục Mầm non (American Indian Education Centers and Early Childhood Education
Program Assessments)
Giáo dục Song ngữ (Bilingual Education)
Chương trình Hỗ trợ và Đánh giá Đồng nghiệp cho Giáo viên California (California
Peer Assistance and Review Programs for Teachers)
Giáo dục Kỹ thuật và Kỹ thuật Nghề nghiệp (Career Technical and Technical
Education); Kỹ thuật Nghề nghiệp (Career Technical); Đào tạo Kỹ thuật (Technical
Training)
Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp (Career Technical Education)
Chăm sóc và Phát triển Trẻ em (Child Care and Development)
Dinh dưỡng Nhi đồng (Child Nutrition)
Giáo dục Bổ trợ (Compensatory Education)
Hỗ trợ Phân loại Hợp nhất (Consolidated Categorical Aid)
Tiết học Không có Nội dung Giáo dục (Course Periods without Educational Content)
(từ lớp chín đến hết lớp mười hai)
Hỗ trợ Tác động Kinh tế (Economic Impact Aid)
Giáo dục của học sinh trong chăm sóc nuôi dưỡng, học sinh là người vô gia cư, cựu
học sinh vị thành niên Tòa án bây giờ ghi danh vào một khu học chánh, và học sinh
trong gia đình quân sự (Education of Pupils in Foster Care, Pupils who are

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Homeless, former Juvenile Court Pupils now enrolled in a school district, and Pupils
in Military Families)
Đạo luật Mọi Học sinh đều Thành công / Quan tâm tới Mọi Trẻ em (Tiêu đề I-VII)
(Every Student Succeeds Act / No Child Left Behind) (Title I–VII)
Kế hoạch Trách nhiệm Giải trình Kiểm soát ở Địa phương (Local Control and
Accountability Plans, LCAP)
Giáo dục dành cho Di dân (Migrant Education)
Biên bản Giảng dạy Giáo dục Thể chất (Physical Education Instructional Minutes)
(từ lớp một đến hết lớp sáu)
Lệ phí Học sinh (Pupil Fees)
Điều chỉnh Hợp lý cho Học sinh Đang cho con bú (Reasonable Accommodations to
a Lactating Pupil)
Trung tâm và Chương trình Nghề nghiệp Khu vực (Regional Occupational Centers
and Programs)
Kế hoạch An toàn Học đường (School Safety Plans)
Giáo dục Đặc biệt (Special Education)
Mầm non Tiểu bang (State Preschool)
Giáo dục Phòng tránh Sử dụng Thuốc lá (Tobacco-Use Prevention Education)

Lệ phí học sinh bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tất cả các khoản phí sau:
1. Lệ phí được tính cho một học sinh như là điều kiện để đăng ký vào trường hay
lớp học, hoặc là điều kiện để tham gia một lớp học hay hoạt động ngoại khóa,
bất kể lớp học hay hoạt động đó là tự chọn hay bắt buộc, hoặc để lấy tín chỉ.
2. Tiền bảo chứng, hay khoản thanh toán khác mà một học sinh phải trả để nhận
khóa, tủ có khóa, sách, dụng cụ lớp học, nhạc cụ, quần áo, hay các tài liệu hoặc
thiết bị khác.
3. Giao dịch mua bán mà một học sinh phải thực hiện để nhận tài liệu, vật tư, thiết
bị, hay quần áo liên quan đến một hoạt động giáo dục.
Có thể nộp khiếu nại về lệ phí học sinh cho hiệu trưởng của trường hoặc giám đốc học
chánh của chúng tôi hoặc người được giám đốc học chánh chỉ định. Khiếu nại về lệ phí
học sinh và/hoặc LCAP có thể được nộp ẩn danh, tuy nhiên người khiếu nại phải cung
cấp bằng chứng hoặc thông tin dẫn đến bằng chứng để hỗ trợ cho khiếu nại.
Học sinh ghi danh vào một trường trong khu học chánh của chúng tôi sẽ không phải trả
lệ phí học sinh để tham gia một hoạt động giáo dục.
Không được nộp khiếu nại về lệ phí học sinh muộn hơn một năm kể từ ngày xảy ra vi
phạm cáo buộc.
Chúng tôi sẽ đăng thông báo chuẩn hóa về các quyền giáo dục của học sinh ở nơi
chăm sóc nuôi dưỡng, học sinh vô gia cư, và cựu học sinh là tội phạm trong tòa án vị
thành niên hiện ghi danh trong khu học chánh như được quy định trong Mục 48853,
48853.5, 49069.5, 51225.1, và 51225.2 của EC. Thông báo này sẽ bao gồm thông tin
về quy trình khiếu nại, nếu áp dụng.

Nhân viên, vị trí, hoặc đơn vị có trách nhiệm nhận khiếu nại UCP trong cơ quan của
chúng tôi là:
Liên hệ về sinh viên
Tên hoặc chức danh: Steve Olmos Ed. D
Đơn vị hoặc văn phòng: Assistant Superintendent Student Services and Support
Địa chỉ: 1290 Ridder Park Drive San Jose, CA 95131
Điện thoại: (408) 453-6560
Địa chỉ email: steve_olmos@sccoe.org
Liên hệ với nhân viên
Tên hoặc chức danh: Anisha Munshi Ed. D
Đơn vị hoặc văn phòng: Director Human Resources
Địa chỉ: 1290 Ridder Park Drive San Jose, CA 95131
Điện thoại: (408)453-6841
Địa chỉ email: anisha_munshi@sccoe.org
Khiếu nại sẽ được điều tra và một văn bản báo cáo có Quyết định sẽ được gửi cho
người khiếu nại trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Khoảng thời gian này có thể được kéo dài bằng văn bản đồng ý của người khiếu nại.
Người chịu trách nhiệm điều tra khiếu nại sẽ thực hiện và hoàn thành việc điều tra phù
hợp với chính sách và thủ tục UCP của chúng tôi.
Người khiếu nại có quyền kháng cáo Quyết định của chúng tôi về khiếu nại liên quan
đến các chương trình và hoạt động cụ thể là đối tượng của UCP, lệ phí học sinh và
LCAP lên Sở Giáo dục California (CDE) bằng cách nộp văn bản kháng cáo trong vòng
15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định của chúng tôi. Đơn kháng cáo phải kèm
theo bản sao của khiếu nại đã nộp ban đầu và bản sao Quyết định của chúng tôi.
Chúng tôi thông báo cho bất kỳ người khiếu nại nào về các chế tài luật dân sự, bao
gồm, nhưng không giới hạn ở, lệnh huấn thị, lệnh cấm, hoặc các chế tài hay lệnh khác
có thể được quy định theo luật chống phân biệt đối xử, quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt
của tiểu bang hoặc liên bang, nếu áp dụng.
Bản sao của quy trình Thủ tục Khiếu nại Thống nhất của chúng tôi được cung cấp miễn
phí.

