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QUY ĐỊNH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP 
QUẬN MONTGOMERY 

 
Mục Liên Quan: ACA, ACF, ACH, ACH-RA, BLB, GBH, GCA-RA 

Văn Phòng Có Trách Nhiệm: Giám Đốc Các Trường Học 

Chánh Sở Điều Hành 

 

 

Khiếu Nại Hành Chính 
 

 
I. MỤC TIÊU 

 

Để thành lập các thủ tục xử lý và có được các giải pháp kịp thời và công bằng cho các 

khiếu nại của nhân viên liên quan tới việc giải thích hoặc thực hiện các chính sách của 

Montgomery County Board of Education hoặc các quy định hoặc quy tắc của Các Trường 

Công Lập Quận Montgomery (MCPS) và các cáo buộc của nhân viên về kỳ thị đối với 

nhân viên dựa trên đặc điểm thật sự hay chủ quan của cá nhân  được định nghĩa trong Board 

Policy ACA, Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency; trừ khi có cam kết khác 

đối với một quá trình khác; khuyến khích việc giải quyết các khiếu nại không chính thức 

bất cứ khi nào có thể; và xem xét các quyết định hành chính liên quan đến các khiếu nại đó  

 
II. ĐỊNH NGHĨA 

 

A. Một khiếu nại là một cáo buộc thách thức việc giải thích hoặc áp dụng các chính 

sách của Hội đồng, hoặc các quy định hoặc quy tắc của MCPS (ngoại trừ các cam 

kết của một quy trình thay thế theo thỏa thuận thương lượng tập thể hoặc một quy 

định khác), hoặc một cáo buộc kỳ thị theo luật hiện hành. 

 

B. Một khiếu nại là nhân viên tuyên bố rằng một hành động trái với những yêu cầu 

của luật pháp hiện hành, chính sách của Hội đoàn, quy chế MCPS hay các quy tắc. 

 

C.  Nhóm quan tâm là người hay nhóm người khiếu nại và bất kỳ người nào có thể phải 

thực hiện hành động hoặc người hay nhóm người mà hành động đó có thể được 

thực hiện để giải quyết khiếu nại. 

 

D. Ngày làm việc có nghĩa là ngày, không phải là ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày 

lễ hợp pháp, mà các văn phòng trung ương của MCPS mở cửa cho công việc kinh 

doanh. 
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III. QUYỀN HẠN CỦA MỘT NHÂN VIÊN 

 

A. Không có quy định nào trong quy định này được hiểu là hạn chế quyền của bất kỳ 

nhân viên nào có khiếu nại để thảo luận vấn đề với bất cứ thành viên thích hợp nào 

của ban hành chánh. 

 

B. Không có bất kỳ hình thức trả thù nào sẽ được thực hiện bởi bất cứ ai chống lại bất 

cứ người quan tâm nào. 

 

C. Ở tất cả các trình độ của thủ tục, bất kỳ bên nào quan tâm có thể được đại diện hoặc 

đi kèm bởi bất kỳ cá nhân khác mà họ chọn. 

 
IV. PHƯƠNG THỨC 

 

A. Không có khiếu nại hành chính nào được khởi kiện hơn 15 ngày làm việc sau khi 

nguyên nhân đã xảy ra hoặc cần phải được phát hiện trừ những khiếu nại về kỳ thị 

bất hợp pháp phải được đưa ra trong vòng 180 ngày sau khi nguyên nhân đã xảy ra 

hoặc cần phải được phát hiện.  

 

B. Khiếu nại sẽ được xử lý càng sớm càng tốt; do đó, số ngày được chỉ định ở mỗi cấp 

phải được coi là tối đa, và mọi nỗ lực để tiến hành quá trình. Trong trường hợp có 

khiếu nại được nộp vào thời gian đó mà không thể xử lý tất cả các bước trong thủ 

tục vào cuối năm học và nếu không được giải quyết cho đến đầu năm học tiếp theo 

có thể gây thiệt hại không thể khắc phục được cho nhóm quan tâm, qua sự thoả 

thuận của tất cả các nhóm liên quan, thời hạn được quy định trong tài liệu này sẽ 

được giảm xuống, do đó thủ tục có thể được hoàn thành trước khi kết thúc năm học 

hoặc ngay sau đó càng lâu càng tốt. 

 

1. Quá Trình không Chính Thức 

 

a) Một nhân viên có khiếu nại sẽ thảo luận với hiệu trưởng, hoặc giám 

thị trực tiếp1, để tìm kiếm giải pháp không chính thức của vấn đề. 

 

b) Nhân viên có thể được đại diện hoặc đi kèm với bất kỳ cá nhân nào 

trong sự lựa chọn của nhân viên. 

 

                                            
1 Nếu khiếu nại là quấy rối tình dục đối với hiệu trưởng/người giám thị trực tiếp, nhân viên có thể liên lạc Office of 

Employee Engagement and Labor Relations, Carver Educational Services Center, Room 55, (240) 314-4899, để giải 

quyết khiếu nại. 
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2. Trình Độ Một: 

 

a) Nếu khiếu nại không thể giải quyết theo sự hài lòng của người khiếu 

nại thông qua quá trình không chính thức trong vòng 15 ngày làm 

việc, người khiếu nại sẽ nhận được một số đăng ký từ Office of 

Employee Engagement and Labor Relations (OEELR) và hoàn tất 

đơn MCPS Form 430‑ 42, Administrative Complaint. 

 

b) Người khiếu nại sẽ nộp đơn cho hiệu trưởng/người giám thị trực tiếp 

trong vòng năm (5) ngày làm việc sau cuộc thảo luận không chính 

thức. 

 

c) Sau khi nhận được thơ khiếu nại, hiệu trưởng/người giám thị trực 

tiếp sẽ: 

 

(1) Viết tên tắt và ghi ngày trên đơn 

 

(2) Cung cấp một bản sao khiếu nại cho người khiếu nại 

 

(3) Đưa tất cả các khiếu nại liên quan đến kỳ thị theo luật hiện 

hành đến OEELR, mà sẽ trợ giúp người hành chánh thích 

hợp với việc điều tra khiếu nại2 và có thể vì lý do hợp lý kéo 

dài thêm đến 10 ngày làm việc bất kỳ thời gian nào được yêu 

cầu ở đây. 

 

d) Hiệu trưởng/người giám sát trực tiếp có mười (10) ngày làm việc 

để: 

 

(1) Xem xét khiếu nại bằng văn bản và cung cấp cho người khiếu 

nại cơ hội để trình bày nhân chứng và bằng chứng 

 

(2) Ban hành một quyết định và hoàn tất phần của đơn tựa là 

"Administrative Disposition," (Quyết Định Hành Chánh) 

thông báo quyết định với người khiếu nại. 

 

(3) Trả lại đơn chính cho người khiếu nại 

 

e) Người khiếu nại sẽ ghi ngày và ký tên tắt vào phần thích hợp của 

đơn, và gởi tài liệu chính cho hiệu trưởng/người giám thị trực tiếp. 

                                            
2 Trong khi điều tra một than phiền về quấy nhiễu tình dục, người khiếu nại không bắt buộc phải có một buổi họp đối 

mặt với, hay đối diện với người bị tố cáo là quấy nhiễu.  
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f) Hiệu trưởng/người giám thị trực tiếp sẽ phân phát các bản sao của 

đơn đã hoàn tất cho tất cả những người quan tâm và gởi bản chính 

lại cho người khiếu nại. 

 

3. Trình Độ Hai: 

 

a) Nếu người khiếu nại không hài lòng với việc giải quyết khiếu nại 

của họ ở Trình Độ Một, hoặc nếu không có quyết định nào được đưa 

ra trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi trình khiếu nại bằng 

văn bản, người khiếu nại có thể kháng cáo vấn đề với người giám 

đốc thích hợp (phụ tá giám đốc hoặc giám đốc bộ phận). 

 

b) Khi nhận được đơn khiếu nại, người giám đốc thích hợp hoặc người 

được ủy quyền sẽ: 

 

(1) Viết tên tắt và ghi ngày trên đơn 

 

(2) Cung cấp một bản sao khiếu nại cho người khiếu nại 

 

c) Trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi nhận được thơ khiếu 

nại, giám đốc thích hợp hay người chỉ định sẽ tổ chức một buổi họp 

với người khiếu nại với mục địch giải quyết vụ khiếu nại. 

 

d) Trong vòng mười (10) ngày làm việc sau buổi họp, giám đốc thích 

hợp sẽ: 

 

(1) Hoàn tất phần của đơn tựa là  "Administrative Disposition," 

(Quyết Định Hành Chánh) thông báo quyết định với người 

khiếu nại. 

 

(2) Trả lại đơn chính cho người khiếu nại 

 

e) Người khiếu nại sẽ ghi ngày và ký tên tắt vào phần thích hợp của 

đơn, và gởi lại tài liệu chính cho giám đốc thích hợp. 

 

f) Giám đốc thích hợp sẽ phân phát các bản sao của đơn đã hoàn tất 

cho tất cả những người quan tâm và gởi bản chính lại cho người 

khiếu nại. 
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4. Trình Độ Ba: 

 

a) Nếu người khiếu nại không hài lòng với việc giải quyết khiếu nại 

của họ ở Trình độ Hai hoặc nếu không có quyết định nào được đưa 

ra trong vòng mười (10) ngày làm việc sau cuộc họp với người giám 

đốc thích hợp, người khiếu nại có thể kháng cáo vấn đề với giám 

đốc các trường học. 

 

b) Khi nhận được đơn khiếu nại, giám đốc các trường học/ người được 

chỉ định sẽ: 

 

(1) Viết tên tắt và ghi ngày trên đơn 

 

(2) Cung cấp một bản sao khiếu nại cho người thưa kiện 

 

c) Trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi nhận được thơ khiếu 

nại, giám đốc trường học/người chỉ định sẽ tổ chức một buổi họp 

với người thưa kiện với mục đích giải quyết vụ khiếu nại. 

 

d) Trong vòng mười (10) ngày làm việc sau buổi họp, giám đốc các 

trường học sẽ: 

 

(1) Hoàn tất phần của đơn tựa là  "Administrative Disposition," 

(Quyết Định Hành Chánh) thông báo quyết định với người 

khiếu nại. 

 

(2) Trả lại đơn chính cho người khiếu nại 

 

e) Người khiếu nại sẽ ghi ngày và ký tên tắt vào phần thích hợp của 

đơn, và gởi lại tài liệu chính cho giám đốc các trường/người chỉ đị. 

 

f) Giám đốc các trường học/người chỉ định sẽ phân phát các bản sao 

của đơn đã hoàn tất cho tất cả những người quan tâm và gởi bản 

chính lại cho người khiếu nại. 

 

g) Quyết định của giám đốc các trường học có thể được kháng cáo lên 

Hội Đồng Giáo Dục nếu văn thơ được nạp trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày quyết định của giám đốc các trường học. 

 

h) Một khiếu nại dưới Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 

hay the Americans with Disabilities Act có thể nạp cho United States 

Equal Employment Opportunity Commission trong vòng 180 ngày 
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của cáo buộc kỳ thị.  Một khiếu nại dưới Title IX of the Education 

Act of 1972, như được sửa đổi, có thể nạp cho Office for Civil 

Rights, United States Department of Education trong vòng 180 ngày 

của của cáo buộc kỳ thị.  

 

 

Mục Liên Quan: Equal Pay Act of 1963, như được sửa đổi; Civil Rights Act of 1866, 

1871, and 1991; Age Discrimination in Employment Act of 1967, 

như được sửa đổi; Title VI of the Civil Rights Act of 1964; Title VII 

of the Civil Rights Act of 1964, như được sửa đổi; Equal Protection 

Clause of the 14th Amendment; Rehabilitation Act of 1973, Section 

504; Uniform Services Employment and Reemployment Rights Act 

of 1994; Americans with Disabilities Act of 1990; Title IX of the 

Education Amendments of 1972; Maryland Annotated Code, 

Education Article, §6-901 through §6-906, Public School Employee 

Whistleblower Protection Act; Employee Association Agreements. 

 

 
Lịch Sử Quy Luật: Trước là Regulation No 450-3, Ngày 24 Tháng 9, 1974; được kiểm lại vào Tháng 8, 1985; được sửa đổi bởi 

Sự Thoả Thuận giữa Hội Đồng Giáo Dục và MCEA (1984-87) và MCCSSE (1984-87) và MCAASP (1985-88); thông tin niên 

giám được cập nhật lại; được kiểm lại vào Tháng 8, 1988; kiểm lại vào Ngày 13 tháng 4, 1994; kiểm lại vào Ngày 14 tháng 7, 

2008; những sửa đổi không trọng yếu Ngày 24 tháng 7, 2017. 


