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San Diego Unified School District 
Uniform Complaint Compliance Office  
4100 Normal Street, Room 2129 
San Diego, CA 92103 

                                                                                                               

 Thủ tục Khiếu nại Thống nhất (UCP) 

Thông báo hàng năm 2022-2023 

 

Học khu Thống nhất San Diego (Học khu) hàng năm thông báo cho học sinh, nhân viên, phụ huynh 

hoặc giám hộ của học sinh, ủy ban cố vấn học khu, ủy ban cố vấn trường học, các viên chức trường 

tư thục chuyên trách và các bên quan tâm khác về tiến trình Thủ tục Khiếu nại Thống nhất (UCP). 

 

Thông báo Hàng năm của UCP có sẵn trên trang mạng của chúng tôi. 

 

Học khu chịu trách nhiệm chính về việc tuân thủ luật pháp và quy định của liên bang và tiểu bang, 

bao gồm cả những quy định liên quan đến sự phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt bất 

hợp pháp đối với bất kỳ nhóm cư dân được bảo vệ nào, và tất cả chương trình và hoạt động đều 

tuỳ thuộc vào UCP. Để biết đầy đủ về chính sách, hãy tham khảo Chính sách của Hội đồng Quản 

trị 1312.3 và Quy định hành chính 1312.3. 

 

Các chương trình và hoạt động tuỳ thuộc vào UCP: 
 

1. Nơi ở cho học sinh có thai và nuôi con (Bộ luật Giáo dục California 46015) 

2. Chương trình giáo dục người lớn (Bộ luật Giáo dục 8500-8538, 52334.7, 52500-52617) 

3. Chương trình An toàn và Giáo dục Sau giờ học (Bộ luật Giáo dục 8482-8484.65) 

4. Giáo dục kỹ thuật nghề nông (Bộ luật Giáo dục 52460-52462) 

5. Giáo dục kỹ thuật và kỹ thuật nghề nghiệp và các chương trình đào tạo kỹ thuật và kỹ thuật 

nghề nghiệp (Bộ luật Giáo dục 52300-52462) 

6. Chương trình chăm sóc và phát triển cho trẻ em (Bộ luật Giáo dục 8200-8498) 

7. Giáo dục hỗ trợ cho các đối tượng có khó khăn và khuyết tật (Bộ luật Giáo dục 54400) 

8. Chương trình hỗ trợ trực tiếp tổng hợp (Bộ luật Giáo dục 33315: 34 CFR 299.10-299.12) 

9. Các tiết học trong khoá không có nội dung giáo dục, khi học sinh trong các cấp lớp 9-12 bị 

chuyển vào các khoá như vậy nhiều hơn một tuần trong bất kỳ học kỳ nào hoặc trong một 

khoá học mà học sinh đó trước đó đã hoàn tất mỹ mãn, trừ phi các điều kiện cụ thể được 

đạp ứng (Bộ luật Giáo dục 51228.1-51228.3) 

10. Phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt trong các chương trình và hoạt động của học 

khu, kể cả trong các chương trình hoặc hoạt động đó được tài trợ trực tiếp bởi hoặc nhận 

hoặc hưởng lợi từ bất kỳ hỗ trợ tài chính nào của tiểu bang, dựa trên các đặc điểm thực tế 

hoặc nhận thức của người đó về tuổi tác, tổ tiên, màu da, khuyết tật (tinh thần hoặc thể 

chất), dân tộc, nhận dạng nhóm dân tộc, giới tính, biểu hiện giới tính, xác định giới tính, 

thông tin di truyền, tình trạng nhập cư, tình trạng hôn nhân và cha mẹ, quốc tịch, nguồn gốc 

quốc gia, giới tính (thực tế hoặc nhận thức), khuynh hướng tình dục, chủng tộc, tôn giáo 

bất kỳ đặc điểm khác được xác định trong Bộ luật Giáo dục 200 hoặc 220, Bộ luật Chính 

phủ 11135, hoặc Bộ luật Hình sự 422.55, hoặc dựa trên mối liên hệ của người đó với một 

người hoặc một nhóm có một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này (5 CCR 

4610) 
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11. Các yêu cầu tốt nghiệp và giáo dục cho các học sinh được chăm sóc nuôi dưỡng, học sinh 

vô gia cư, học sinh của các gia đình quân nhân, học sinh trước đây học ở trường dành riêng 

cho thiêu niên phạm pháp, học sinh di dân, học sinh nhập cư tham gia vào chương trình cho 

những người mới đến (Bộ luật Giáo dục 48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, 

51225.2) 

12. Đạo luật về Mỗi Học sinh Thành công (Bộ luật Giáo dục 52059: 20 USC 6301 et seq.) 

13. Kế hoạch giải trình và kiểm soát địa phương (Bộ luật Giáo dục 52057) 

14. Giáo dục Di dân (Bộ luật Giáo dục 54440-54445) 

15. Biên bản hướng dẫn giáo dục thể chất (Bộ luật Giáo dục 51210, 51222, 51223) 

16. Lệ phí học sinh (Bộ luật Giáo dục 49010-49013) 

17. Chỗ ở hợp lý cho học sinh đang cho con bú (Bộ luật Giáo dục 222) 

18. Các trung tâm và chương trình nghề nghiệp khu vực (Bộ luật Giáo dục 52300-52334.7) 

19. Kế hoạch của nhà trường cho thành tích của học sinh theo yêu cầu đối với đơn xin hợp nhất 

để xin tài trợ trực tiếp cụ thể của liên bang và/hoặc tiểu bang (Bộ luật Giáo dục 64001) 

20. Kế hoạch an toàn học đường (Bộ luật Giáo dục 32280-32289) 

21. Hội đồng trường theo yêu cầu đối với đơn xin hợp nhất để được tài trợ trực tiếp cụ thể của 

liên bang và/hoặc tiểu bang (Bộ luật Giáo dục 65000) 

22. Chương trình mầm nom của tiểu bang (Bộ luật Giáo dục 8235-8239.1) 

23. Các vấn đề an toàn và sức khỏe mầm non của tiểu bang trong các chương trình miễn giấy 

phép (Bộ luật Giáo dục 8235.5) 

24. Bất kỳ khiếu nại cho là có sự trả đũa người khiếu nại hoặc người tham gia khác trong qui 

trình khiếu nại thống nhất hoặc bất kỳ ai hành động để phát hiện hoặc báo cáo đối tượng vi 

phạm chính sách này. 

Nộp Đơn khiếu nại UCP 

Đơn khiếu nại UCP phải được nộp không trễ hơn một năm kể từ ngày việc vi phạm được cho là 

xảy ra. 

Đối với các khiếu nại có liên quan đến Kế hoạch Kiểm soát và Trách nhiệm Giải trình tại Địa 

phương (LCAP), ngày xảy ra sự việc được coi là vi phạm cũng là ngày khi cơ quan có thẩm 

quyền xem xét phê duyệt LCAP hoặc bản cập nhật hàng năm được cơ quan của chúng tôi chấp 

nhận. 

Đơn khiếu nại sẽ được điều tra và một văn bản báo cáo có quyết định đính kèm sẽ được gởi đến 

người khiếu nại trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận được đon khiếu nại. Thời hạn 

này có thể được gia hạn bằng văn bản thoả thuận của người khiếu nại. Người có trách nhiệm điều 

tra đơn khiếu nại sẽ tiến hành và hoàn tất việc điều tra theo đúng chính sách và thủ tục UCP của 

chúng tôi. 

Một học sinh đã ghi danh ở bất kỳ trường công lập nào của chúng tôi sẽ không bị buộc thanh 

toán lệ phí học sinh để tham gia vào một hoạt động giáo dục. 
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Đơn khiếu nại về lệ phí học sinh có thể được nộp với hiệu trưởng của trường hoặc giám đốc học 

khu của chúng tôi hoặc người được chỉ định của họ. 

Lệ phí học sinh hoặc đơn khiếu nại LCAP có thể được nộp nặc danh, có nghĩa là, không có chữ 

ký xác định, nếu người khiếu nại cung cấp bằng chứng hoặc thông tin dẫn đến bằng chứng hổ trợ 

cho cáo buộc không tuân thủ. 

Trách nhiệm của Học khu 

Ngoài thông báo này, chúng tôi sẽ đăng tải một thông báo chuẩn mực có các yêu cầu giáo dục và 

tốt nghiệp đối với các học sinh được chăm sóc nuôi dưỡng, học sinh vô gia cư, học sinh của các 

gia đình quân nhân và học sinh trước đây học ở các trường dành cho thiếu niên phạm pháp bây 

giờ được ghi danh vào một trương ở học khu. 

Chúng tôi khuyên người khiếu nại về cơ hội kháng cáo (trong vòng 30 ngày) một Báo cáo Điều 

tra về khiếu nại liên quan đến các chương trình trong phạm vi của UCP cho Bộ Giáo dục (CDE) 

Chúng tôi khuyên người khiếu nại về các biện pháp giải quyết theo luật dân sự, bao gồm lệnh 

cấm, lệnh hạn chế, hoặc các biện pháp giải quyết khác hoặc lệnh có thể áp dụng theo luật của 

tiểu bang và liên bang về phân biệt đối xử, quấy rối, đe doạ hoặc doạ nạt. 

Các bản sao về các thủ tục UCP của chúng tôi sẽ được cung cấp miễn phí. 

Cho các Khiếu nại UCP về các Vấn đề An toàn và Sức khỏe cho Trường mầm non của Tiểu 

bang Dựa vào Mục 1596.7925 của Bộ luật An toàn và Sức khỏe California [HSC]: 

Để xác định các chủ đề thích hợp về các vấn đề an toàn và sức khỏe cho trường mầm non của 

tiểu bang theo Mục 1596.7925 của Bộ luật An toàn và Sức khỏe California (HSC), một thông 

báo sẽ được đăng trong mỗi lớp học cho chương trình mầm non của tiểu bang California tại mỗi 

trường trong cơ quan của chúng tôi. 

 

Thông báo này bổ sung cho thông báo hàng năm của UCP và đề cập đến phụ huynh, giám hộ, 

học sinh và giáo viên về (1) các yêu cầu về sức khỏe và an toàn theo Tiêu đề 5 của Bộ luật Quy 

định California (5 CCR) áp dụng cho các chương trình trường mầm non của tiểu bang California 

dựa theo HSC Mục 1596.7925, và (2) địa điểm nhận mẫu đơn để khiếu nại. 

 

Thông tin Liên lạc 

Đơn khiếu nại trong phạm vi của UCP được nộp cho người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại: 

Lynn A. Ryan, Uniform Complaint Compliance Officer 

San Diego Unified School District 

4100 Normal Street, Room 2129 

San Diego, CA 92103 

619-725-7225 

lryan@sandi.net 

 
 

mailto:lryan@sandi.net

