Khiếu nại Bang
Khiếu nại Bang cáo buộc việc vi phạm IDEA 2004 và các quy định của
Liên Bang và Bang tương ứng
Tên của quý vị:

Tên học sinh:
Số điện thoại:

Ngày:
Địa chỉ:
Địa chỉ của học sinh (nếu khác với phần trên):
Khu học chánh:

Tên trường:

Địa chỉ của trường:
Lớp:

Ngày sinh:

Mối quan hệ với học sinh hoặc các học sinh (khoanh tròn vào lựa chọn bên dưới):
Phụ huynh

Luật sư

Người biện hộ

Người khác (vui lòng ghi rõ):

Quý vị có thể xin một bản sao các thủ tục điều tra khiếu nại của ADE (tại 501.682.4291)

Theo quy định của liên bang, khiếu nại phải:
1) Bằng văn bản;
2) Được ký tên;
3) Bao gồm một bản tường trình rằng một cơ sở công lập (thường là một khu học chánh) đã vi phạm một
yêu cầu của pháp luật;
4) Bao gồm các sự việc làm căn cứ cho việc cáo buộc;
5) Phải cáo buộc vi phạm xảy ra trong năm qua;
6) Phải bao gồm một giải pháp được đề xuất cho vi phạm bị cáo buộc; và
7) Phải được chuyển tiếp đến cơ sở công lập phục vụ trẻ tại thời điểm khiếu nại được gửi đến ADE.

Không bắt buộc phải theo mẫu. Người khiếu nại có thể bày tỏ mối quan tâm của họ với ADE (tại địa chỉ
được liệt kê ở cuối mẫu đơn này) bằng cách sử dụng giấy thường, văn phòng phẩm, v.v.
Vui lòng đính kèm các trang bổ sung nếu cần.
A. Báo cáo vi phạm:
Quý vị không cần phải biết cụ thể những luật nào đã bị vi phạm, nhưng quý vị phải giải
thích những gì quý vị tin rằng trường đã làm sai, ví dụ: “Giáo viên không theo dõi IEP của
con tôi.”

B. Các sự việc làm căn cứ cho việc cáo buộc:
Mô tả những gì thực sự đã xảy ra dẫn đến việc quý vị tin rằng trường đã vi phạm pháp luật, ví
dụ: “IEP của con tôi nói rằng con sẽ ngồi phía trước lớp học, nhưng khi tôi đến lớp học hôm
qua, con lại ngồi phía sau lớp học."

C. Giải pháp được đề xuất:

G

Chữ ký:
Ngày:
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ:
Arkansas Department of Education
Special Education Unit
Dispute Resolution Section
1401 W. Capitol Avenue, Suite 450
Little Rock, AR 72201
Điện thoại: 501-682-4291
Fax: 501-683-4496
Website: http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/special-education/dispute-resolution/

