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Học khu Thống nhất Trung học El Monte hàng năm thông báo cho học sinh, nhân viên, phụ huynh hoặc người giám hộ của học 
sinh, ủy ban cố vấn học khu, ủy ban cố vấn trường học, các quan chức trường tư thục thích hợp và các bên quan tâm khác về 
quy trình Thủ tục Khiếu nại Đồng bộ (UCP) của chúng tôi. 

Thông báo hàng năm của UCP có sẵn trên trang mạng của chúng tôi tại  https://www.emuhsd.org/Page/164 

Chúng tôi chịu trách nhiệm chính về việc tuân thủ các luật và quy định của liên bang và tiểu bang, bao gồm cả những quy định 
liên quan đến phân biệt đối xử bất hợp pháp, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt chống lại bất kỳ nhóm được bảo vệ nào cũng như 
tất cả các chương trình và hoạt động tuân theo UCP. 

 

Các chương trình và Sinh hoạt tuân theo UCP 
·  Các Tu chính cho học sinh Mang thai và Nuôi dạy Con cái 

·  Giáo dục Tráng niên 

·  Giáo dục Sau giờ học và An toàn 

·  Giáo dục Kỹ thuật Nghề nghiệp Nông nghiệp 

·  Giáo dục Kỹ thuật và Kỹ thuật Nghề nghiệp và các Chương trình Đào tạo Kỹ thuật và Kỹ thuật Nghề nghiệp 

·  Các Chương trình Chăm sóc và Phát triển Trẻ em 

·  Giáo dục Đền bù 

·  Các Chương trình Viện trợ Phân loại Hợp nhất 

·  Thời gian Khóa học không có Nội dung Giáo dục 

·  Phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt đối với bất kỳ nhóm được bảo vệ nào như được xác định theo mục 200 và 
220 và Mục 11135 của Bộ luật Chính phủ, bao gồm bất kỳ đặc điểm thực tế hoặc nhận thức nào được nêu trong Mục 422.55 
của Bộ luật Hình sự, hoặc trên cơ sở sự liên kết của một người với một người hoặc một nhóm có một hoặc nhiều trong số các 
đặc điểm thực tế hoặc nhận thức này, trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được thực hiện bởi một cơ sở giáo dục, 
như được định nghĩa trong Mục 210.3, được tài trợ trực tiếp bởi, hoặc nhận hoặc lợi ích từ bất kỳ tiểu bang nào hỗ trợ tài chính. 

·  Yêu cầu về trình độ học vấn và tốt nghiệp đối với học sinh chăm sóc nuôi dưỡng, học sinh vô gia cư, học sinh từ các gia đình 
quân nhân và học sinh trước đây ở Tòa án Vị thành niên nay đã đăng ký vào một khu học chánh 

·  Đạo luật về mọi Thành công của Học sinh 

·  Các Kế hoạch kiểm soát và Trách nhiệm Giải trình tại Địa phương (LCAP) 

·  Giáo dục Di cư 

·  Huấn thị giảng dạy Giáo dục Thể chất 

·  Lệ phí Học sinh 

·  Những Tu chính Hợp lý cho Học sinh đang cho Con bú 

·  Các Trung tâm và Chương trình Nghề nghiệp Khu vực 

·  Kế hoạch Học đường cho Thành tích của Học sinh 

·  Kế hoạch An toàn Trường học 

·  Hội đồng Trường học 

·  Trường Mầm non Tiểu bang 

·  Các Vấn đề An toàn và Sức khỏe Mẫu giáo của Tiểu bang trong LEA Miễn cấp Giấy phép 
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Và bất kỳ chương trình giáo dục liên bang hoặc tiểu bang nào khác mà Giám đốc Giáo dục Công cộng (SSPI) của Bộ Giáo dục 
California (CDE) hoặc người được chỉ định cho là thích hợp. 

Nộp đơn Khiếu nại UCP 
Đơn khiếu nại UCP sẽ được nộp chậm nhất là một năm kể từ ngày vi phạm bị cáo buộc xảy ra. 

Đối với các khiếu nại liên quan đến Kế hoạch Kiểm soát và Giải trình tại Địa phương (LCAP), ngày vi phạm bị cáo buộc là ngày 
cơ quan đánh giá phê duyệt LCAP hoặc bản cập nhật hàng năm đã được cơ quan của chúng tôi thông qua. 

Học sinh ghi danh vào bất kỳ trường công lập nào của chúng tôi sẽ không phải trả phí học sinh để tham gia vào một sinh hoạt 
giáo dục. 

Khiếu nại về lệ phí học sinh có thể được nộp cho hiệu trưởng của một trường học hoặc giám đốc của chúng tôi hoặc người 
được chỉ định của họ. 

Một khoản phí học sinh hoặc khiếu nại LCAP có thể được nộp một cách ẩn danh, nghĩa là, không có chữ ký xác định, nếu 
người khiếu nại cung cấp bằng chứng hoặc thông tin dẫn đến bằng chứng hỗ trợ cho cáo buộc không tuân thủ. 

Trách nhiệm của Học khu Thống nhất Trung học El Monte 

Ngoài thông báo này, chúng tôi sẽ đăng một thông báo tiêu chuẩn với các yêu cầu về trình độ học vấn và tốt nghiệp cho học 
sinh chăm sóc nuôi dưỡng, học sinh vô gia cư, học sinh từ các gia đình quân nhân và học sinh trước đây ở Tòa án Vị thành 
niên nay đã ghi danh học tại một khu học chánh. 

Chúng tôi khuyên những người khiếu nại có cơ hội khiếu nại Báo cáo Điều tra về các khiếu nại liên quan đến các chương trình 
trong phạm vi của UCP cho Bộ Giáo dục (CDE). 

Chúng tôi tư vấn cho những người khiếu nại về các biện pháp xử lý theo luật dân sự, bao gồm lời chỉ dẫn, lệnh cấm, hoặc các 
biện pháp khắc phục hoặc lệnh khác có thể áp dụng theo luật phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa hoặc bắt nạt của tiểu bang 
hoặc liên bang, nếu áp dụng. 

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

Thông tin Liên lạc 
Các khiếu nại trong phạm vi của UCP phải được gửi đến người chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại: 
 

Larry Cecil, Trợ lý Giám đốc Dịch vụ Giáo dục 
Robin Torres, Trợ lý Giám đốc Nhân sự 

3537 Johnson Avenue 
El Monte, CA  91731 

(626) 444-9005 
Larry.cecil@emuhsd.org 

Robin.torres@emuhsd.org 
 

Người liên lạc ở trên có hiểu biết về luật và chương trình mà họ được chỉ định để điều tra ở Học khu Thống nhất Trung học El 
Monte.  
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