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Giới thiệu 
Vào ngày 10 tháng 12 năm 2015, một luật giáo dục Liên bang mới đã được Tổng thống 

ký. Luật này, Đạo luật Mỗi Học sinh Thành công (ESSA), yêu cầu các trường nhận 

được tài trợ Tiêu đề IA liên bang áp dụng các thủ tục bằng văn bản để giải quyết các 

khiếu nại được nộp. 

Định nghĩa 

Một khiếu nại của người Viking là một tuyên bố bằng văn bản, có chữ ký của một cá 
nhân hoặc một tổ chức. Nó phải bao gồm: 
 

a) Một tuyên bố rằng một trường học đã vi phạm một yêu cầu của quy chế hoặc 
quy định liên bang áp dụng cho Tiêu đề IA. 
b) Các sự kiện mà tuyên bố dựa trên. 
c) Thông tin về bất kỳ cuộc thảo luận, cuộc họp hoặc thư từ nào với trường học 
về khiếu nại. 

 
Thủ tục giải quyết khiếu nại 
 
1) Giới thiệu - Khiếu nại với các trường học nên được chuyển đến Văn phòng các 

chương trình liên bang của quận:   
  

 Tiến sĩ Joshua J. Weaver, Trợ lý giám đốc khu 
 vực thành phố Grove Khu vực trường  
 511 Highland Avenue 
 Grove City, PA 16127  
 
2) Thông báo tới trường - Văn phòng các chương trình liên bang sẽ thông báo cho 
Giám thị và Hiệu trưởng của trường rằng đã nhận được khiếu nại. Một bản sao của 
khiếu nại sẽ được trao cho Giám thị và Hiệu trưởng với các hướng dẫn được đưa ra để 
Hiệu trưởng trả lời. 
 
3) Điều tra - Sau khi nhận được phản hồi của Hiệu trưởng, Văn phòng Chương trình 
Liên bang, cùng với Tổng Giám đốc, sẽ xác định liệu có cần điều tra thêm hay không. 
Nếu cần thiết, Giám đốc Chương trình Liên bang và Giám thị có thể thực hiện một cuộc 
điều tra tại chỗ tại trường. 



 
4) Cơ hội trình bày bằng chứng - Giám đốc chương trình liên bang có thể cung cấp 
cho người khiếu nại và Hiệu trưởng trình bày bằng chứng. 
 
5) Báo cáo và Nghị quyết được đề xuất - Một khi Giám đốc Chương trình Liên bang 
đã hoàn thành việc điều tra và lấy bằng chứng, một báo cáo sẽ được chuẩn bị với một 
đề nghị giải quyết khiếu nại. Báo cáo sẽ đưa ra tên của bên đưa ra khiếu nại, bản chất 
của khiếu nại, tóm tắt về điều tra, giải quyết được đề nghị và lý do cho khuyến nghị. 
Bản sao của báo cáo sẽ được phát hành cho tất cả các bên liên quan. Nghị quyết được 
khuyến nghị sẽ có hiệu lực khi ban hành báo cáo. 
 
6) Theo dõi - Giám đốc Chương trình Liên bang và Tổng Giám đốc sẽ đảm bảo rằng 
việc giải quyết khiếu nại được thực hiện. 
 
7) Giới hạn thời gian - Khoảng thời gian giữa Giám đốc Chương trình Liên bang nhận 
được khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ không vượt quá sáu mươi (60) ngày theo lịch. 
 
8) Quyền Kháng cáo - Một trong hai bên có thể kháng cáo nghị quyết cuối cùng lên Bộ 
Giáo dục. Kháng cáo nên được giải quyết như sau: 
 
 

Bà Susan McCrone, Mưu 
TrưởngSư Đoàn Chương Trình Liên Bang 

Pennsylvania Sở Giáo dục 
333 Market Street, 5th Floor 
Harrisburg, PA17.126-0.333 


