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Thủ tục khiếu nại theo Đạo Luật Trường tiểu và Giáo dục Trung học năm 1965 

 

Mục 9304 - Tổng Khả năng ứng dụng Giáo Dục Tiểu Bang Cơ quan Đảm Bảo 

Mục 9503 - Khiếu Nại cho sự tham gia của tư nhân Trường Trẻ em 

 

Đạo luật Tiểu và Trung học phổ thông năm 1965 (ESEA) yêu cầu các cơ quan giáo dục nhà nước 

(SEA) để điều tra bất kỳ khiếu nại cung cấp cho SEA. 

 

Thủ tục khiếu nại 

 

Bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan (nguyên đơn) có thể nộp đơn khiếu nại với  

Bộ Giáo dục Georgia (GaDOE) nếu mà cá nhân, tổ chức  

hoặc cơ quan tin và cáo buộc rằng một cơ quan giáo dục địa phương (LEA), các cơ quan nhà nước giáo 

dục (SEA), hoặc một cơ quan hay tổ hợp của các cơ quan đang vi phạm một đạo luật liên bang hoặc 

quy định áp dụng cho một chương trình theo Đạo Luật Trường tiểu và Giáo dục Trung học năm 1965 

(ESEA). Đơn khiếu nại phải cáo buộc vi phạm đã xảy ra không quá một (1) năm trước ngày đó nhận 

được khiếu nại, trừ khi một thời gian dài hơn là hợp lý vì vi phạm được coi là mang tính hệ thống hoặc 

đang diễn ra. 

 

A. Chương trình liên bang nào khiếu nại có thể nộp  

 

a. Title I, Phần A - Nâng cao Academic Achievement của hoàn cảnh khó khăn 

b. Title I, Phần A - Chương trình Chăm sóc Foster 

c. Title I, Phần A --School Family Chương trình Đối tác 

d. Title I, Phần C - Giáo dục của di cư Trẻ em  

e. Title I, Phần D - Chương trình dành cho bị lãng quên hoặc không đúng kỳ hạn cho trẻ em 

f. Tiêu đề II, Phần A - Hỗ trợ Hướng dẫn hiệu quả  

g. Tiêu đề III, Phần A - Ngôn ngữ Hướng dẫn cho người học tiếng Anh & Học sinh nhập cư 

h. Tiêu đề IV, Phần A - Hỗ trợ Sinh viên và Học Làm Giàu 

i. Tiêu đề IV, Phần B - 21 Trung tâm Học tập Cộng đồng thế kỷ 

j. Tiêu đề V, Phần B - Education Initiative nông thôn 

k. Title IX, Phần A - McKinney - Vento Hỗ trợ người vô gia cư 

 

 

B. Khiếu nại Có nguồn gốc ở cấp địa phương  

 

Là một phần của Cam của nó trong Luật Tiểu và Trung học phổ thông năm 1965 (ESEA) ứng 

dụng chương trình tài trợ và theo Mục 9306 của Đạo Luật Trường tiểu và Giáo dục Trung học 

năm 1965 (ESEA), một LEA chấp nhận quỹ liên bang cũng đồng ý áp dụng thủ tục bằng văn bản 

địa phương cho việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc quản 

lý các chương trình bảo hiểm. Do đó, đối với khiếu nại có nguồn gốc ở cấp địa phương, đơn khiếu 

nại nên không được nộp cho GaDOE cho đến khi mọi nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết vấn 

đề thông qua thủ tục khiếu nại bằng văn bản của địa phương. Nếu người khiếu nại đã cố gắng để 

nộp đơn khiếu nại ở cấp địa phương không có kết quả, người khiếu nại phải cung cấp cho GaDOE 

với bằng chứng bằng văn bản của nỗ lực của họ để giải quyết vấn đề ở cấp địa phương. 



 

2 

 

 

C. Nộp Đơn Khiếu Nại 

 

Đơn khiếu nại phải được lập thành văn bản và có chữ ký của người khiếu nại hoặc thông qua quá 

trình khiếu nại trực tuyến của GaDOE tại www.gadoe.org/tss_title.aspx. Đơn khiếu nại phải bao 

gồm những điều sau đây: 

 

1. Một tuyên bố rằng LEA, SEA, cơ quan hoặc tổ hợp của các cơ quan đã 

vi phạm một yêu cầu của một đạo luật liên bang hoặc quy định áp dụng cho chương trình;  

 

2. Ngày, tháng, xảy ra vi phạm; 

 

3. Các dữ kiện mà tuyên bố được dựa và yêu cầu cụ thể bị cáo buộc vi 

phạm (bao gồm trích dẫn để đạo luật liên bang hoặc quy định); 

  

4. Một danh sách các tên và số điện thoại của cá nhân những người có thể 

cung cấp thêm thông tin;  
 

5. Cho dù một khiếu nại đã được nộp với bất kỳ cơ quan chính phủ khác, và 

nếu như vậy, mà cơ quan; 

 

6. Bản sao của tất cả các tài liệu được áp dụng hỗ trợ vị trí của người khiếu 

nại; và 

 

7. Địa chỉ của người khiếu nại. Nếu bằng văn bản, khiếu nại phải được gửi 

đến: 

  

Ware Quận Uỷ Ban Giáo Dục 

Att: Dean Moody 

1301 Bailey đường 

Waycross, GA 31.501 

 

Khi nhận được khiếu nại của Văn phòng Dịch Vụ Pháp Lý, nó sẽ được sao chép và chuyển tiếp đến 

Giám đốc chương trình liên bang thích hợp. Nếu nộp trực tuyến, khiếu nại sẽ được chuyển tiếp đến 

Giám đốc chương trình liên bang thích hợp. 

 

D. Điều tra khiếu nại  

 

Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Tổng Luật sư hoặc người được chỉ 

định của mình hay sẽ phát hành một Thư Lời cảm ơn cho người khiếu nại có chứa các thông tin 

sau:  

 

1. Ngày GaDOE nhận được khiếu nại; 

 

2. Làm thế nào người khiếu nại có thể cung cấp thêm thông tin; 

 

3. Một tuyên bố về cách GaDOE có thể điều tra hoặc giải quyết khiếu nại; và 
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4. Mọi thông tin thích hợp khác.  

 

Nếu khiếu nại liên quan đến một LEA, các GaDOE cũng sẽ gửi một bản sao của Thư Lời cảm ơn cho 

người quản lý địa phương, cùng với một bản sao của đơn khiếu nại. Các GaDOE sẽ liên lạc với LEA 

để làm rõ các vấn đề và xem xét quá trình khiếu nại. Nếu khiếu nại không thể giải quyết thông qua 

tiếp xúc này, GaDOE sẽ mời LEA gửi phản hồi bằng văn bản cho GaDOE và để cung cấp một bản sao 

của phản ứng cho người khiếu nại. 

 

nhân viên GaDOE thích hợp sẽ xem lại thông tin và xác định xem: 

 

1. Thông tin bổ sung là cần thiết; 

 

2. Một cuộc điều tra tại chỗ phải được tiến hành;  

 

3. Các biện pháp khác phải được thực hiện để giải quyết các vấn đề nêu ra trong đơn khiếu 

nại; hoặc là 

 

4. Một Thư Kết quả có thể được phát hành. 

Nếu có thêm thông tin hoặc một cuộc điều tra là cần thiết, GaDOE sẽ có sáu mươi (60) ngày kể từ khi 

nhận được thông tin hoặc hoàn thành cuộc điều tra để đưa ra một Thư phát hiện.  

 

Nếu Thư Các phát hiện cho thấy một sự vi phạm đã được tìm thấy, hành động khắc phục sẽ được yêu 

cầu và thời hạn hoàn thành sẽ được đưa vào.  

 

Hoặc là 30 ngày hoặc các thời hạn 60 ngày nêu trên có thể được gia hạn nếu trường hợp ngoại lệ.  

 

Thư Kết quả sẽ được gửi trực tiếp cho người khiếu nại, cũng như các bên khác có liên quan.  

 

E. Ngay cấp phúc thẩm 

 

Nếu một cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan được thỏa mãn với các quyết định cuối cùng của 

GaDOE, mà cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan có quyền yêu cầu xem xét lại quyết định của Bộ 

trưởng Giáo dục Mỹ. Việc xem xét là theo quyết định của Bộ trưởng. 

 

Đối với khiếu nại nộp theo Mục 9503 (20 USC §7883, xử lý đơn khiếu nại đối với sự tham gia 

của trẻ em trường tư thục), người khiếu nại có quyền khiếu nại quyết định của GaDOE tới Bộ 

trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ chậm nhất không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày đó người khiếu nại 

nhận được thư phát hiện. Đơn khiếu nại phải được kèm theo một bản sao của quyết định của 

GaDOE và bao gồm một tuyên bố đầy đủ về lý do hỗ trợ sự hấp dẫn. 
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MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI CHO LIÊN BANG CHƯƠNG TRÌNH THEO 

CÁC TIỂU VÀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC ĐẠO LUẬT 1965 (ESEA) 

 

Trang 1 trong tổng số 2 
Làm ơn in 

 

Tên (khiếu nại):  

 

Địa Chỉ: 

 

 

Số điện thoại (nhà): 

 

Số điện thoại (làm việc): 

Cơ quan / tổ chức khiếu nại đang được đệ trình chống lại: 

 

 

 

Ngày, tháng, vi phạm đã xảy ra: 

 

 

Một tuyên bố rằng Bộ Georgia Giáo dục, khu học chánh địa phương, cơ quan, tập đoàn của các cơ 

quan khác đã vi phạm một yêu cầu của một đạo luật liên bang hoặc quy định áp dụng cho một 

chương trình được áp dụng (bao gồm trích dẫn để đạo luật liên bang hoặc quy định) (đính kèm thêm 

giấy, nếu cần thiết): 

 

 

 

 

 

 

 
Các dữ kiện mà tuyên bố được dựa và yêu cầu cụ thể bị cáo buộc vi phạm (đính kèm thêm giấy, nếu cần 

thiết): 

 

 

 

 

Tiêu đề Division Chương Trình 

 
MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI CHO LIÊN BANG CHƯƠNG TRÌNH THEO 

TIỂU VÀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC ĐẠO LUẬT 1965 (ESEA) 

 
Trang 2 của 2 

Làm ơn in 
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Liệt kê tên và số điện thoại của cá nhân những người có thể cung cấp thêm thông tin. 

 

 

 

 

Đã khiếu nại đã được nộp với bất kỳ cơ quan khác của chính phủ? Nếu vậy, cung cấp tên của cơ 

quan. 

 

 

 

 

Xin đính kèm / bản sao kèm theo đầy đủ giấy tờ áp dụng hỗ trợ vị trí của bạn. 

 

Chữ ký của Nguyên đơn: Ngày: 

 

 

 

Gửi mẫu đơn này để: 

 

Ware Quận Uỷ Ban Giáo Dục 

Att: Dean Moody 

1301 Bailey đường 

Waycross, GA 31.501 

 

 

 

 

 


