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Học khu Trung học Thống nhất El Monte - Thủ tục Khiếu nại Đồng phục - Mẫu đơn 
Hội đồng Quản trị đã Phê duyệt: ngày 6 tháng Giêng năm 2021  
Trang   của 2 

Dùng cho văn phòng: 
Nhận bởi:                                                       Ngày:                                 

 
 

HO ̣C KHU TRUNG HO ̣C THÔ ́NG NHẤT EL MONTE 
MẪU ĐƠN THỦ TỤC KHIẾU NẠI ĐỒNG PHỤC  (UCP)  

Ngày: _________________________________ 

Vui lòng kiểm tra:    Cha mẹ / Giám hộ   Học sinh   Nhân viên Quận   Khác                                               

Tên Họ:                                                                            Tên Riêng:                                                                 

Tên Học sinh (nếu có):                                                             Cấp lớp:             Ngày Sinh:                          

Địa chỉ Đường/Căn hộ #:                                                                                                                                      

Thành phố:                                                                    Tiểu bang:                                Số Vùng:                        

Điện thoại Nhà:                           Điện thoại Di động:                             Điện thoại Sở làm:                                 

Điện thư:                                                                                               

Ngày Vi phạm bị Cáo buộc:                                   Địa điểm Vi phạm bị Cáo buộc:                                           

 Đối với (các) cáo buộc về việc không tuân thủ, vui lòng kiểm tra chương trình hoặc hoạt động được 
đề cập trong đơn khiếu nại của qúy vị, nếu có: 

o Tu chính cho Học sinh Mang thai & Nuôi dạy Con  o Đạo luật Thành công của Học sinh (Title I-VII) 

o Chương trình Giáo dục Tráng niên o Kế hoạch Trách nhiệm và Kiểm soát Cục bộ (LCAP)  

o Giáo dục Sau Giờ học và An toàn  o Giáo dục Di cư 

o Giáo dục Huấn nghệ Nông nghiệp o Biên bản Giảng dạy Thể dục 

o Giáo dục Kỹ thuật & Kỹ thuật Nghề nghiệp & Các Chương 

trình Đào tạo Kỹ thuật & Kỹ thuật Nghề nghiệp 

o Lệ phí Học sinh  

o Các Chương trình Chăm sóc & Phát triển Trẻ em o Các Tu chính Hợp lý cho Học sinh Đang cho con Bú  

o Các Chương trình Dinh dưỡng Chăm sóc Trẻ em o Trung tâm Nghề nghiệp Khu vực và Các Chương 

trình 

o Giáo dục Đền bù o Kế hoạch của Trường về Thành tích của Học sinh 

(SPSA)  

o Các Chương trình Viện trợ Phân loại Hợp nhất  o Kế hoạch An toàn Trường học  

o Thời gian Khóa học không có Nội dung Giáo dục o Hội đồng Trường học 

o Yêu cầu về Trình độ Học vấn & Tốt nghiệp đối với Học sinh 

được Nuôi dưỡng, Vô gia cư, Học sinh Nhập cư, Gia đình 

Quân nhân và trước đây là Tòa án Vị thành niên 

o Trường Mầm non Tiểu bang Các vấn đề về An toàn 

& Sức khỏe Trường mầm non của Bang trong LEA 

Miễn Giấy phép  
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Đối với (các) cáo buộc phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt bất hợp pháp, vui 
lòng kiểm tra cơ sở của những điều đó như được mô tả trong đơn khiếu nại của quý vị,  

                       nếu có: 
 

o Tuổi o Tình trạng Y tế  

o Tổ tiên  o Nguồn gốc Quốc gia 

o Màu da o Quốc tịch  

o Khuyết tật (tâm thần hoặc thể chất)  o Tình trạng Mang thai / Làm Cha mẹ  

o Nhận dạng Nhóm Dân tộc  o Chủng tộc hoặc Dân tộc  

o Giới tính / Biểu hiện Giới tính / Bản dạng Giới 
tính / Thông tin Di truyền  

o Tôn giáo  

o Tình trạng Nhập cư o Giới tính (thực tế hoặc nhận thức)  

o Tình trạng Hôn nhân  o Xu hướng Tình dục (thực tế của cảm nhận) 

o Liên kết với một người hoặc một nhóm có một hoặc nhiều đặc điểm thực tế hoặc nhận thức ở trên  

 
Cung cấp các trang bổ sung nếu cần thiết.  

1. Vui lòng cung cấp thông tin thực tế về khiếu nại. Cung cấp các chi tiết như tên của những người liên quan, 
ngày tháng, nhân chứng có hiện diện hay không, v.v., có thể hữu ích cho người điều tra khiếu nại. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
2. Qúy vị đã thảo luận hoặc cố gắng thảo luận về khiếu nại của qúy vị với bất kỳ nhân viên trường học hoặc 
học khu nào chưa? Nếu vậy, quý vị đã khiếu nại với ai, và kết quả là gì? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
3. Vui lòng cung cấp bản sao của bất kỳ tài liệu văn bản nào có liên quan hay hỗ trợ cho khiếu nại của qúy vị. 
Tôi có tài liệu hỗ trợ đính kèm.     Có    Không 
Chữ ký:                                                                                                             Ngày:                                  

 

Gửi lại mẫu đơn này và bất kỳ tài liệu nào qua thư, fax hoặc điện thư tới: 

Trợ lý Giám đốc Dịch vụ Giáo dục / Trợ lý Giám đốc Nhân sự 
El Monte Union High School District 

3537 Johnson Avenue 
El Monte, California 91731 
Điện thoại: (626) 444-9005 

Fax: (626) 522-4817 hoặc là (626) 522-4816 
Larry.cecil@emuhsd.org  và Robin.torres@emuhsd.org 
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