Cách Gửi Thư Than Phiền Giáo Dục Đặc Biệt cho Phần C
Ngăn Chận Sớm cho Trẻ Sơ Sinh & Trẻ Chập Chững Biết Đi,
từ Mới Sinh tới 2 Tuổi
Tài liệu này giải thích cách gởi thư than phiền đến Ban Giáo Dục Minnesota (Minnesota Department of
Education, hay MDE) về những vi phạm điều luật hay điều lệ giáo dục đặc biệt khả hữu. Hệ thống than
phiền miễn phí và có thể là thay thế cho buổi điều trần bắt buộc. Mục đích tài liệu này là cung cấp thông
tin hữu ích, tổng quát cho công chúng. Đây không phải là chỉ dẫn pháp lý và cũng không thay thế việc
tham vấn một luật sư có giấy phép. Không nên dùng thông tin bên dưới như là một giải đáp đầy đủ hay
chắc chắn cho trường hợp pháp lý riêng của mình. Tài liệu này có thể không bao gồm đầy đủ luật tiểu
bang và liên bang hiện dụng.
CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN TRƯỚC KHI GỬI THƯ THAN PHIỀN
Trước khi gửi thư than phiền, MDE khuyến khích phụ huynh hay người nào khác nên trước hết liên lạc
với giám đốc giáo dục đặc biệt khu học chánh, là người có thể giúp giải quyết vấn đề. Xem Danh Sách
Giám Đốc Giáo Dục Đặc Biệt. (education.state.mn.us > Chọn Welcome to MDE > Contact Information Schools and Organizations > Special Education Directors List).
AI CÓ THỂ GỞI THƯ THAN PHIỀN về GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT?
Bất cứ ai, kể cả một tổ chức, đều có thể gửi thư than phiền với MDE.
LÝ DO GỞI THƯ THAN PHIỀN?
Có thể gửi thư than phiền về bất cứ cơ quan nào cung cấp dịch vụ giáo dục được tài trợ công cộng trực
tiếp cho học sinh, bị cáo buộc vi phạm điều luật hoặc điều lệ giáo dục đặc biệt của tiểu bang hay liên
bang trong vòng ba năm kể từ ngày MDE nhận được thư than phiền. Nếu chưa biết chắc mối quan tâm
của mình có chánh đáng hay không, thì quý vị có thể liên lạc với một tổ chức biện hộ hoặc MDE để nhờ
tư vấn xem có nên gởi thư than phiền hay không. Lấy danh sách các cơ quan biện hộ tại mạng lưới của
Trung Tâm Phổ Biến Quốc Gia cho Trẻ Em Tàn Tật (National Dissemination Center for Children with
Disabilities).
PHỤ HUYNH NÊN TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ NÀO ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CỦA
CON MÌNH QUA THỦ TỤC THAN PHIỀN NÀY?
Hệ thống than phiền giáo dục đặc biệt được thiết kế để bảo đảm mọi học sinh bị tàn tật đều được cung
cấp giáo dục công lập thích hợp miễn phí. Sau đây là thí dụ về những vấn đề mà MDE đã giải quyết qua
thủ tục than phiền này:
•

Khu học chánh có cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt cần thiết cho học sinh bị tàn tật không?
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•

Khu học chánh có giáo dục học sinh đó trong môi trường tự nhiên không?

•

Khu học chánh có không nhận ra trẻ đó là một trẻ em bị tàn tật hay không?

•

Trẻ em có nhận dịch vụ trọn năm không?

CÁCH NỘP THƯ THAN PHIỀN
Gởi bản tường trình, có chữ ký để trình bày lý do cụ thể dẫn đến cáo buộc cơ quan giáo dục đã vi phạm
quy định của điều luật hoặc điều lệ giáo dục đặc biệt của tiểu bang hay liên bang cùng đề nghị cách giải
quyết vi phạm đó. Bao gồm trong thư bằng văn bản: địa chỉ và số điện thoại, họ tên và địa chỉ trẻ em,
cùng với tên và địa chỉ trường em đang theo học. Quý vị cũng phải gởi bản sao của thư than phiền này
cho khu học chánh.
GỞI THƯ THAN PHIỀN, CÓ CHỮ KÝ ĐẾN NƠI NÀO:
Gởi thư than phiền qua đường điện sao (fax) (651.582.8725), bưu điện, hoặc nộp trực tiếp đến: Due
Process Supervisor (Giám Thị Thủ Tục Công Bằng), Minnesota Department of Education (Sở Giáo Dục
Minnesota), Division of Compliance and Assistance (Phân Ban Tuân Hành và Theo Dõi), 1500 Highway
36 West, Roseville, MN 55113-4266.
MDE SẼ GIẢI QUYẾT RA SAO SAU KHI NHẬN ĐƯỢC THƯ THAN PHIỀN?
•

Khi MDE nhận được thư than phiền, họ sẽ chỉ định một nhân viên điều tra vụ than phiền, là người
duyệt xét thư than phiền để xác định vấn đề cần điều tra.

•

Nhân viên điều tra vụ than phiền sẽ liên lạc với người gởi thư than phiền để cho biết đã nhận được
thư này và bàn thảo về cáo buộc vi phạm, nội vụ, hoặc vấn đề và có thể chỉnh sửa thư than phiền
dựa theo cuộc bàn thảo này.

•

Nhân viên điều tra vụ than phiền sẽ gởi công văn cho cơ quan công cộng đó kèm theo thông tin chi
tiết về bản gốc thư than phiền và mọi thông tin hay cáo buộc mới, được xác định qua cuộc bàn thảo
với người than phiền.

•

Nhân viên điều tra vụ than phiền sẽ liên lạc với giám đốc giáo dục đặc biệt để xem có thể giải quyết
vấn đề này theo cách không chánh thức hay không.

•

Nhân viên điều tra vụ than phiền sẽ cho cơ quan công cộng có cơ hội đề nghị cách giải quyết than
phiền và cũng cho phụ huynh gởi thư than phiền có cơ hội tự nguyện hòa giải với cơ quan công
cộng đó.

•

Trong cuộc điều tra này, nhân viên điều tra vụ than phiền sẽ, trong số những thủ tục khác:
1. Liên lạc với ban nhân viên của cơ quan giáo dục đó để lấy thêm thông tin hoặc hỗ trợ giải quyết
sự bất hòa.
2. Gởi thơ cho người gởi thư than phiền để cho biết MDE sẽ điều tra những vấn đề nào.
3. Xác định xem cuộc điều tra có cần phải liên lạc qua điện thoại, yêu cầu cung cấp văn bản tài
liệu, duyệt xét tại chỗ, phỏng vấn, tham vấn với chuyên gia giáo dục hoặc dùng những biện pháp
cần thiết khác để giải quyết thỏa đáng vụ than phiền hay không.
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•

Nhân viên điều tra vụ than phiền sẽ duyệt xét mọi thông tin liên quan và tuyên phán quyết độc lập về
cơ quan giáo dục đó có vi phạm điều luật hoặc điều lệ của tiểu bang hay liên bang hay không.

THỜI HẠN ĐỂ MDE GIẢI QUYẾT THƯ THAN PHIỀN?
MDE có 60 ngày để giải quyết thư than phiền. Thời hạn này bắt đầu từ ngày MDE nhận được thư than
phiền. Trong các trường hợp ngoại lệ, MDE có thể gia hạn thời hạn 60 ngày này. Thời hạn 60 ngày cũng
có thể được gia hạn nếu các bên đồng ý tự nguyện tham gia hòa giải hoặc các giải pháp khác để giải
quyết mối bất hòa.
LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC KẾT QUẢ CỦA CUỘC ĐIỀU TRA?
MDE viết bản phán quyết chung cuộc rồi gởi bản sao cho người gởi thư than phiền và cơ quan giáo dục
đó. Bản phán quyết chung cuộc này có hiệu lực và ràng buộc khi ban hành.
NẾU MDE XÉT THẤY KHÔNG CÓ VI PHẠM THÌ SAO?
Nếu MDE xét thấy không có vi phạm sau khi điều tra, thì sẽ đóng hồ sơ này sau khi ban hành bản phán
quyết chung cuộc.
NẾU MDE XÉT THẤY CÓ VI PHẠM PHÁP LÝ THÌ SAO?
Nếu cơ quan giáo dục có vi phạm đòi hỏi phải có hành động chỉnh đốn, thì MDE sẽ hoạch định chương
trình hành động chỉnh đốn, được ghi vào trong bản phán quyết chung cuộc. Hành động chỉnh đốn nhằm
loại trừ bất cứ nguy hại nào cho học sinh đó bằng cách cung cấp chương trình phụ trội hoặc giáo dục bổ
túc khác. Hành động chỉnh đốn cũng giải quyết mọi vấn không tuân hành của khu học chánh, thí dụ, đòi
hỏi phải huấn luyện ban nhân viên. Cơ quan giáo dục vi phạm phải hoàn tất hành động chỉnh đốn trong
thời hạn đã định. MDE sẽ theo sát cơ quan giáo dục đó và người gởi thư than phiền để chắc rằng hành
động sửa đổi được hoàn tất. Nếu cơ quan giáo dục đó không hoàn tất hành động chỉnh đốn, thì MDE sẽ
hành động để bảo đảm vấn đề này được giải quyết ổn thỏa.
CÓ THỂ LÀM ĐIỀU GÌ NẾU MỘT TRONG HAI BÊN CỦA THAN PHIỀN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI KẾT
QUẢ ĐIỀU TRA CỦA MDE?
Một phụ huynh hay khu học chánh nào thực sự bị thiệt hại, có thể khiếu nại với Tòa Khiếu Nại
Minnesota trong vòng 60 ngày từ khi nhận được thống báo quyết định sau cùng.
NẾU TÔI ĐỒNG Ý HÒA GIẢI THÌ CÓ TIẾP TỤC ĐIỀU TRA VẤN ĐỀ THAN PHIỀN HAY KHÔNG?
Có. MDE phải tiếp tục điều tra than phiền trừ khi cả quý vị lẫn cơ quan giáo dục đều đồng ý gia hạn cho
thời hạn của than phiền để quý vị có thể tham gia hòa giải.
MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN?
Muốn có thêm thông tin, quý vị có thể gọi MDE theo số 651-582-8689 hay viếng thăm mạng lưới Sở
Giáo Dục Minnesota, Phân Ban Tuân Hành và Theo Dõi: education.state.mn.us > Chọn School Support
> Compliance and Assistance.
TÔI XIN ĐƯỢC MẪU THAN PHIỀN Ở ĐÂU?
Mạng lưới Sở Giáo Dục Minnesota, Phân Ban Tuân Hành và Theo Dõi: education.state.mn.us > Chọn
School Support > Compliance and Assistance > Due Process Forms.
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