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Đơn Khiếu Nại Tiểu Bang 

Cá nhân hoặc tổ chức có thể nộp đơn khiếu nại bằng văn bản đã được ký tên cáo buộc sự vi phạm các yêu cầu 
giáo dục đặc biệt theo Phần B hoặc Phần C của Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (IDEA, Individuals with 
Disabilities Education Act). Để nắm được thông tin đầy đủ về quy trình khiếu nại của Tiểu bang, hãy xem 34 
C.F.R. §§ 300.151300.153 về IDEA Phần B và 34 C.F.R. §§ 303.432-303.434 về IDEA Phần C. 

Xin Lưu ý: Đây là đơn mẫu được phát triển để hỗ trợ quý vị nộp đơn khiếu nại tiểu bang. Quý vị không cần phải sử dụng đơn này để yêu 
cầu điều tra; tuy nhiên, phải bao gồm mọi thông tin được liệt kê phía dưới trong khiếu nại của quý vị. 

Thông tin Người Khiếu nại (người hoặc tổ chức làm đơn khiếu nại tiểu bang) 
Họ Tên: Số Điện thoại Chính: 

Địa chỉ: Giờ có thể liên lạc với quý vị theo số điện thoại chính: 

Số điện thoại thay thế, nếu có: 

Địa chỉ email, nếu có: 

Mối quan hệ với trẻ, nếu cáo buộc các vi phạm liên quan tới một đứa trẻ cụ thể (không bắt buộc): 

 
Thông tin Trẻ em (nếu cáo buộc các vi phạm về một đứa trẻ cụ thể) 
Họ Tên: Tên của trường học hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ Can Thiệp 

Sớm (EIS) mà trẻ theo học: 
Ngày sinh (không bắt buộc): 

Địa chỉ: Nếu trẻ vô gia cư, có thể điền địa chỉ liên lạc hoặc số điện 
thoại cho phụ huynh: 

 
Hòa Giải 
Hòa giải là quy trình tự nguyện mà trong đó một cá nhân trung lập hỗ trợ các bên thảo luận về các vấn đề tranh 
chấp với mục tiêu giải quyết tranh chấp trong một thỏa thuận ràng buộc bằng văn bản. Có thể tìm các dịch vụ 
hòa giải thông qua Văn Phòng Giải Quyết Tranh Chấp (ODR, Office of Dispute Resolution) của OSSE. 
 

Quý vị có muốn hòa giải để cố gắng giải quyết khiếu nại không?  Có  Khô
ng 
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Tuyên bố Khiếu nại 

Tên Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA, Local Education Agency), trường học, nhà cung cấp EIS, hoặc cơ quan 
công cộng khác mà quý vị cho là đã vi phạm IDEA: 

  

Vui lòng mô tả vi phạm được cáo buộc. Mô tả các dữ kiện cụ thể liên quan đến vi phạm, bao gồm ngày tháng, 
họ tên và địa điểm. Nếu có, quý vị có thể đính kèm bản sao của bất kỳ tài liệu liên quan nào hỗ trợ cáo buộc 
được đưa ra trong đơn khiếu nại. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vui lòng mô tả giải pháp giải quyết (các) vấn đề mà quý vị đề xuất. 

  

  

  

  

 
Chữ ký: ___________________________________________________  Ngày: __________________________  

Quý vị có thể nộp một đơn khiếu nại đã ký tên, hoàn thiện và bất kỳ tài liệu đính kèm hoặc tài liệu hỗ trợ nào 
qua thư hoặc email. Quý vị cũng phải nộp một bản sao của đơn khiếu nại tới LEA/trường học, nhà cung cấp EIS 
hoặc các cơ quan công cộng có liên quan khác cùng thời điểm quý vị nộp đơn khiếu nại của mình tới Văn Phòng 
Khiếu Nại Tiểu Bang OSSE. 
 
 
QUA THƯ: Office of the State Superintendent of Education 

Division of Elementary, Secondary, and Specialized Education 
Attn: Kirstin Hansen 
1050 First St. NE, Fifth Floor 
Washington, DC 20002 

QUA EMAIL DƯỚI DẠNG ĐÍNH 
KÈM: 

osse.IDEAstatecomplaints@dc.gov 

mailto:osse.IDEAstatecomplaints@dc.gov
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