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MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI WILLIAMS  
 

 

 
Hướng dẫn: Luật Giáo dục California 35186 tạo ra một quy trình điền đơn khiếu nại liên quan tới những thiếu 

hụt dụng cụ giảng dạy, điều kiện cơ sở vật chất không được bảo trì theo điều kiện sạch sẽ và an toàn hay được 

bảo dưỡng tốt, hoặc trống giáo viên hay phân bổ sai. Việc khiếu nại và phản hồi là những tài liệu công cộng 

được cung cấp theo luật pháp.  Đơn khiếu nại có thể được điền nặc danh. Tuy nhiên, nếu quý vị mong muốn 

nhận được phản hồi cho khiếu nại của mình, quý vị phải cung cấp thông tin liên lạc dưới đây. 

Yêu cầu phản hồi?  □ Có   □ Không 

 

Thông tin Liên lạc: (nếu yêu cầu phản hồi) 

Tên:  ____________________________ 

Địa chỉ:   ____________________________ 

Điện thoại:   Ban ngày: _______________   Ban đêm:  ___________________  

Địa chỉ E-mail, nếu có:  ____________________________  

 

Ngày vấn đề được quan sát thấy:  ____________________________ 

 

Thông tin Trường học (địa điểm xảy ra vấn đề than phiền này): 

Tên trường/Địa chỉ:  ___________________________________________________________ 

Tựa đề môn học/cấp lớp và tên giáo viên:  ______________________________ 

Phòng học/tên phòng/địa điểm của cơ sở:  ____________________________  

 

Những vấn đề Williams: Chỉ có những vấn đề sau có thể là đối tượng của quá trình khiếu nại Williams.  Nếu 

quý vị muốn khiếu nại về một vấn đề không được nêu bên dưới, vui lòng liên lạc trường hay học khu đối với 

quy trình khiếu nại phù hợp của học khu. 

 

Vấn đề khiếu nại cụ thể:  (Vui lòng đánh dấu tất cả nếu phù hợp. Một khiếu nại có thể có nhiều hơn một cáo 

buộc.) 

 

1. Sách giáo khoa và dụng cụ giảng dạy:  (Luật Giáo dục 35186; 5 CCR 4681) 

 

 Một học sinh, bao gồm một Học viên Anh ngữ, không có sách giáo khoa theo đúng tiêu chuẩn hay dụng 

cụ giảng dạy hay sách giáo khoa phù hợp với học khu hay tiểu bang hay các tài liệu giảng dạy theo yêu 

cầu khác để sử dụng trong lớp học. 

 

 Một học sinh không tiếp cận được sách giáo khoa hay tài liệu giảng dạy để sử dụng tại nhà hay sau giờ 

học. Điều này không yêu cầu hai bộ sách giáo khoa hay tài liệu giảng dạy cho mỗi học sinh. 

 

 Sách giáo khoa hay tài liệu giảng dạy không thể sử dụng được hay bị hư hỏng, bị mất trang, hay bị hư 

hại không thể đọc được. 

 

 Một học sinh được cung cấp bản sao chép chỉ một phần của sách giáo khoa hay tài liệu giảng dạy nhằm 

giải quyết vấn đề thiếu hụt sách giáo khoa hay tài liệu giảng dạy. 

 

2. Thiếu giáo viên hay phân bổ sai:  (Luật Giáo dục 35186; 5 CCR 4682) 

 

 Một năm học bắt đầu và tồn tại sự thiếu hụt giáo viên. Một sự thiếu hụt giáo viên là một vị trí mà một 

nhân viên đủ chứng chỉ được chỉ định không được phân bổ vào đầu năm học cho toàn bộ năm học đó 

hay, nếu vị trí cho một mùa học, là một vị trí mà một nhân viên đủ chứng chỉ được chỉ định không được 

phân bổ vào đầu mùa học cho toàn bộ học kỳ đó. 



 

CẬP NHẬT:  7/2016 

 

 Một giáo viên thiếu chứng chỉ hay huấn luyện để giảng dạy học viên Anh ngữ được phân bổ vào dạy 

một lớp có hơn 20 phần trăm là học viên Anh ngữ trong lớp. 

 

 Một giáo viên được phân bổ giảng dạy một lớp mà giáo viên đó thiếu năng lực. 

 

3. Điều kiện cơ sở vật chất:  (Luật Giáo dục 17592.72, 35186, 35292.5; 5 CCR 4683) 

 

 Một điều kiện tồn tại đưa ra một nguy cơ khẩn cấp hay nguy hiểm cho sức khỏe hay sự an toàn của học 

sinh hay giáo viên bao gồm rò rỉ ga; máy heat, thông gió, chữa cháy, hay hệ thống điều hòa không hoạt 

động; hư hỏng hệ thống điện; đường nước thải chính bị nghẹt; bị nhiều sâu bệnh hay sâu bọ phá hoại; 

cửa sổ hay cửa chính hay cổng trường bị hư hỏng không khóa được và dẫn đến nguy cơ và an ninh ; 

việc giảm các chất độc hại trước đây không được phát hiện dẫn đến nguy cơ nguy tức thời cho học sinh 

hay giáo viên; hư hại cấu trúc tạo ra những tình trạng nguy hiểm và không thể ở được; và bất cứ điều 

kiện nào khác được xem xét phù hợp bởi học khu. 

 

 Nhà vệ sinh trường không sạch sẽ hay bảo trì đều đặn, không hoạt động hoàn chỉnh, hoặc giấy vệ sinh, 

xà phòng, hay khăn giấy hay máy sấy tay không được bổ sung đầy đủ. 

 

 Nhà trường không mở cửa tất cả nhà vệ sinh trong suốt giờ học khi học sinh không ở trong lớp và không 

mở cửa một số lượng hợp lý nhà vệ sinh khi học sinh ở trong lớp. Việc này không áp dụng khi tạm thời 

đóng cửa nhà vệ sinh là cần thiết cho sự an toàn của học sinh hay để sửa chữa. 

 

Vui lòng mô tả vấn đề quý vị than phiền một cách chi tiết. Quý vị có thể đính kèm thêm nhiều trang và mô tả 

tình huống một cách đầy đủ bằng nhiều văn bản nếu cần thiết. Cho những than phiền liên quan tới điều kiện cơ 

sở vật chất, vui lòng mô tả điều kiện cơ sở vật chất khẩn cấp hay nguy cấp và điều kiện đó dẫn đến nguy cơ cho 

sức khỏe hay sự an toàn của học sinh hay giáo viên ra sao. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Vui lòng nộp mẫu đơn khiếu nại này cho Hiệu trưởng Nhà trường hay Văn phòng Bình đẳng (555 Franklin 

Street, Room 306, San Francisco, CA 94102, T: (415) 355-7334, F: (415) 355-7333, Email: equity@sfusd.edu) 

  

 

Vui lòng ký tên bên dưới.  Nếu quý vị muốn giữ nặc danh, chữ ký là không cần thiết. Tuy nhiên, tất cả khiếu 

nại, thậm chí những đơn nặc danh, nên được ghi ngày. 

 

 

_______________________________________        _______________________ 

         (Chữ ký)                                  (Ngày)  


