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Liên Quan Cộng Đồng
MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA TRƯỜNG MẦM NON:
CÁCH THỨC KHIẾU NẠI ĐỒNG NHẤT
Luật Giáo Dục 8235.5 bắt buộc học khu dùng mẫu đơn cách thức khiếu nại đồng nhất cho các đơn khiếu nại
không có tuân theo tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn cho các chương trình mầm non ở Tiểu Bang California
được miễn xin giấy phép. Đơn khiếu nại và trả lời bằng văn bản là những tài liệu công cộng theo như luật pháp.
Đơn khiếu nại có thể nộp ẩn danh. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn nhận một trả lời bằng văn bản, quý vị phải cho
biết các chi tiết sau đây:
Xin trả lời bằng văn bản?  Dạ, muốn trả lời bằng văn bản

 Không muốn trả lời bằng văn bản

Thông tin để liên lạc: (nếu xin trả lời bằng văn bản)
Tên: ____________________________________________________________________________________
Địa Chỉ: _________________________________________________________________________________
Số Điện Thoại: Liên lạc lúc ban ngày: __________________ Liên lạc vào buổi chiều: __________________
Địa Chỉ E-mail, nếu có: _____________________________________________________________________
Ngày vấn đề được quan sát: _________________________________________________________________
Địa điểm là vấn đề của đơn xin khiếu nại này:
Tên trường học/địa chỉ: ____________________________________________________________________
Phòng học/tên của phòng học/địa điểm của phòng học: ___________________________________________
Chỉ có những vấn đề được ghi dưới đây có thể làm đơn xin khiếu nại. Nếu quý vị muốn than phiền về một vấn
đề khác mà không có ghi ở dưới đây, xin vui lòng liên lạc với trường học hay học khu để lấy một đơn khiếu nại
khác thích hợp hơn.
(Các) vấn đề của đơn xin khiếu nại: (Xin vui lòng đánh dấu tất cả nếu thấy đúng. Một đơn khiếu nại có thể có
nhiều hơn một vấn đề.)
 Trường mầm non không có chỗ che ngoài trời mà giữ gìn cho được tốt và an toàn.
 Không có nước uống và/hay không có sẵn nước để uống trong ngày.
 Nhà vệ sinh của trường mầm non không có được an toàn và sạch sẽ với một bàn cầu và chỗ rửa tay cho mỗi
15 trẻ nhỏ.
 Không có nhà vệ sinh chỉ cho học sinh học lớp mầm non và học sinh học lớp mẫu giáo dùng.
 Chương trình mầm non không có đủ người trông chừng các em nhỏ.

 Không có đủ khoảng cách bên trong và bên ngoài được giữ hay được rào lại để đủ chỗ cho các em dùng bất
cứ lúc nào.
 Những thứ ở sân chơi không có an toàn, không giữ được tốt, và không đúng với lứa tuổi.
Xin vui lòng diễn tả chi tiết vấn đề trong đơn xin khiếu nại. Quý vị có thể kèm theo thêm các trang và viết đầy
đủ các chi tiết để diễn tả về trường hợp.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Xin vui lòng nộp đơn khiếu nại này ở địa điểm:
Dr. Dianna Ballesteros
Director of Early Learning
Early Learning Center at Chavez
2000 Kammerer Ave.
San Jose, CA 95116
Xin vui lòng ký tên dưới đây. Nếu quý vị muốn là người ẩn danh thì không cần ký tên. Tuy nhiên, tất cả đơn
xin khiếu nại, mặc dù là đơn ẩn nhanh, nhưng vẫn phải ghi ngày xuống.

______________________________________________________
(Ký Tên)

________________________
(Ngày)
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