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Đáp Ứng với Thắc Mắc hay Khiếu Nại từ Công Chúng 
 

 
I. MỤC TIÊU 

 

Đề xuất các thủ tục để đáp ứng kịp thời và công bằng các thắc mắc và khiếu nại của công 

chúng, bao gồm các cáo buộc kỳ thị theo luật áp dụng, trừ khi có cam kết khác đối với một 

quá trình khác; để khuyến khích việc giải quyết không chính thức các khiếu nại khi nào có 

thể, và để xem xét các quyết định hành chính liên quan đến các khiếu nại đó.  

 

Các hành động cá nhân là trách nhiệm độc quyền của giám đốc các trường học của Các 

Trường Công Lập Quận Montgomeryvà không thuộc trong quy trình khiếu nại của công 

chúng. 

 
II. BỐI CẢNH 

 

Việc cung cấp các chương trình giáo dục có chất lượng, các hoạt động và dịch vụ cho học 

sinh của Quận Montgomery được thực hiện tốt nhất với tất cả các nhóm cùng làm việc với 

nhau.  Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery, với tư cách là chính sách, khuyến khích đối 

đáp các thắc mắc và khiếu nại của công chúng tại trường học địa phương hoặc mức độ 

hành chính thấp nhất và thông qua một tiến trình không chính thức về thỏa thuận hợp tác 

giữa các nhóm bị ảnh hưởng.  Các bước chính thức để giải quyết khiếu nại chỉ nên được 

sử dụng sau khi các phương pháp không chính thức đã không thành công trong việc giải 

quyết khiếu nại.  Quá trình được miêu tả dưới đây được thiết kế để điều chỉnh việc giải 

quyết các tranh chấp và xem xét các quyết định hành chính, ngoại trừ trong những trường 

hợp mà quy trình giải quyết tranh chấp thay thế được quy định cụ thể bởi luật liên bang, 

như Individuals with Disabilities Education Act; luật tiểu bang; chính sách Bộ hay một quy 

định MCPS khác; hay quyết định liên quan đến kỷ luật nhân viên. 
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III. ĐỊNH NGHĨA 

 

Nói chung, trong quy định này, trừ khi bối cảnh yêu cầu cách khác rõ ràng, những từ sau 

đây có ý nghĩa như đã được chỉ định. 

 

A. Ngày lịch nghĩa là mỗi ngày trên lịch, bao gồm cả Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày 

lễ hợp pháp. 

 

B. Chánh Văn Phòng Điều Hành (COO) là người được chỉ định cho giám đốc các 

trường học. 

 

C. Liên lạc có nghĩa là sự liên lạc hoàn thành qua điện thoại, email, hoặc gửi thơ văn 

qua Bưu điện Hoa Kỳ trong một phong bì với địa chỉ hợp lệ và bưu phí trả trước. 

 

D. Buổi họp có nghĩa là một cuộc họp với người khiếu nại và hiệu trưởng hoặc người 

được uỷ nhiệm, hoặc giám đốc của trường học hoặc người được chỉ định.  Trong 

trường hợp quy định này yêu cầu hoặc cho phép tổ chức một buổi họp thì cuộc họp 

đó sẽ được tiến hành, nếu thực hiện được, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được khiếu nại hoặc yêu cầu xem xét lại quyết định. 

 

E. Hiệu trưởng có nghĩa là hiệu trưởng/người được hiệu trưởng chỉ định của một 

trường học trong MCPS.  Trong trường hợp một đơn vị không phải là trường học, 

thuật ngữ "hiệu trưởng" hoặc người được chỉ định có nghĩa là cá nhân phụ trách 

đơn vị.  

 

F. 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. 

 
IV. PHƯƠNG THỨC 

 

A. Quá Trình không Chính Thức 

 

Khiếu nại của một thành viên của công chúng nên được giải quyết với các nhóm 

liên quan trực tiếp nhất với một cách thân thiện, nhanh chóng và thỏa đáng nếu có 

thể.  Hướng tới mục tiêu này, các bước sau sẽ được thực hiện: 

 

1. Hiệu trưởng sẽ thông báo với cộng đồng trường về sự sẵn có của quy định 

này mà mô tả quá trình khiếu nại.  Quy định này cũng xác định các nhân 

viên điều hành thích hợp hoặc nhân viên khác mà có thể được liên lạc để 

được giúp đỡ không chính thức với các yêu cầu cụ thể, mối quan tâm, hoặc 

khiếu nại. 
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2. Một thành viên của công chúng có câu hỏi, quan tâm hoặc khiếu nại được 

khuyến khích thảo luận vấn đề với hiệu trưởng hoặc người điều hành được 

chỉ định khác để tìm một giải pháp không chính thức. 

 

3. Hiệu trưởng nên cố gắng giải quyết vấn đề trong giai đoạn đầu qua các 

phương pháp hợp lý không chính thức. 

 

4. Không có đơn hoặc tài liệu chính thức về quá trình không chính thức này 

phải cần thiết dưới quy định này.  Tuy nhiên, hiệu trưởng nên lập và lưu giữ 

hồ sơ về những nỗ lực để giải quyết không chính thức khiếu nại.  

 

5. Mặc dù bước đầu tiên trong việc giải quyết vấn đề thường là tại trường học 

địa phương, các văn phòng khác của hệ thống trường học có trong giai đoạn 

này để hỗ trợ các khiếu nại và các hiệu trưởng trong việc giải quyết các yêu 

cầu và khiếu nại, cung cấp thông tin tổng quát, hướng dẫn các thành viên 

của công chúng đến đúng trường hoặc văn phòng ban điều hành, và đem 

các nhóm bị ảnh hưởng lại với nhau để thảo luận về các vấn đề. 

 

a) Các nhân viên của hội đồng quản trị có thể thực hiện các chức năng 

của thanh tra viên và có thể cung cấp hỗ trợ tổng quát để đem các 

nhóm bị ảnh hưởng lại với nhau.  Nhân viên của hội đồng cung cấp 

các thành viên của công chúng mà không chắc chắn về các thủ tục 

của hệ thống trường học; cần sự trợ giúp tổng quát; hoặc có vấn đề, 

khiếu nại, thông tin, hay đề nghị để thu hút sự chú ý của nhân viên 

trường. 

 

b) Public Information Office có thể cung cấp thông tin tổng quát về hệ 

thống trường học và các chính sách và thủ tục của nó. 

 

c) Nhân viên tại Office of the Chief Operating Officer (OCOO) và 

Office of School Support and Improvement (OSSI) có thể cung cấp 

tài nguyên và cung cấp thông tin liên quan đến các chính sách và thủ 

tục cụ thể. 

 

d) Hội đồng mong muốn tất cả các học sinh và nhân viên phải cư xử 

trong một thái độ mà biểu lộ sự tôn trọng lẫn nhau mà không quan 

tâm đến những đặc điểm thật sự hay chủ quan cá nhân, mà được 

định nghĩa trong Board Policy ACA, Nondiscrimination, Equity, 

and Cultural Proficiency. Office of School Administration 

Compliance Unit và Office of Student and Family Support and 

Engagement là nguồn lực cho các thành viên của công chúng có 

quan tâm hoặc thắc mắc, không thể giải quyết được ở cấp trường, về 

vấn đề liên quan đến kỳ thị dựa trên các đặc điểm cá nhân thực tế 
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hoặc được nhận thức bao gồm nhưng không giới hạn vào việc bắt 

nạt, quấy rối hoặc hăm dọa, cũng như quấy rối tình dục.  

 

(1) Các câu hỏi hoặc quan tâm về kỳ thị hoặc quấy rối dựa trên 

các đặc điểm cá nhân thực tế hoặc cảm nhận nên được đề cập 

với Office of School Administration Compliance Unit. 

 

(2) Các câu hỏi hoặc thắc mắc về bắt nạt phải được gửi tới Office 

of Student and Family Support and Engagement. 

 

(3) Nếu việc ức hiếp, quấy nhiễu hay đe dọa dựa trên các đặc 

tính cá nhân thực tế hoặc cảm nhận xảy ra, học sinh phải nạp 

MCPS Form 230-35, Bullying, Harassment, or Intimidation 

Reporting Form, như được mô tả trong MCPS Regulation 

JHF-RA, Bullying, Harassment, or Intimidation. 

 

B. Quy Trình Chính Thức - Xem Lại Quyết Định 

 

1. Khi một mối quan tâm hoặc khiếu nại không được giải quyết thông qua quá 

trình không chính thức, hiệu trưởng sẽ thực hiện các hành động sau đây. 

 

a) Hiệu trưởng sẽ cung cấp cho người khiếu nại cả hai mẫu đơn MCPS 

Form 270-8, Complaint from the Public,, và một bản sao của quy 

định này để giải thích quá trình chính thức phải tuân theo.  

 

b) Hiệu trưởng sẽ thông báo cho người khiếu nại nộp đơn khiếu nại cho 

hiệu trưởng bằng văn bản, sử dụng MCPS Form 270-8, Complaint 

from the Public.  Nếu hiệu trưởng xác định rằng thư của người khiếu 

nại có ý là khiếu nại chính thức và cung cấp các thông tin tối thiểu 

cần thiết để xem xét khiếu nại, hiệu trưởng nên đính kèm thư với 

MCPS Form 270-8, Complaint from the Public.  Mẫu đơn này không 

được nên xử dụng nếu khiếu nại là vấn đề cá nhân. 

 

c) Khiếu nại tìm kiếm hành động MCPS chống lại nhân viên nên được 

chuyển đến Office of Employee Engagement and Labor Relations 

(OEELR) chỉ khi không được giải quyết ở cấp trường hoặc văn 

phòng.  OEELR sẽ xác định các khiếu nại liên quan đến vấn đề nhân 

sự sẽ được giải quyết như thế nào theo các thủ tục MCPS thích hợp. 

 

d) Khi nhận được khiếu nại bằng văn bản, hiệu trưởng nhận được đơn 

khiếu nại sẽ bắt đầu và ghi ngày mẫu đơn và mở hồ sơ cho khiếu 

nại. 
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e) Hồ sơ sẽ bao gồm tất cả các thư từ và các thông tin thích hợp khác 

mà theo đó quyết định cuối cùng được dựa theo. 

 

f) Trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, 

hiệu trưởng sẽ liên lạc với người khiếu nại và xác định ngày và giờ 

để thảo luận về khiếu nại, nếu cuộc thảo luận đó chưa diễn ra và sẽ 

cung cấp cho người khiếu nại cơ hội trình bày thông tin qua nhân 

chứng, tài liệu, hoặc lời khai khác.  Khi có thể, buổi họp sẽ diễn ra 

trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. 

 

g) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, 

hoặc ngày họp được tổ chức, hiệu trưởng sẽ hoàn thành một quyết 

định bằng văn bản hoặc sẽ trả lời xử dụng MCPS Form 270-8, 

Complaint from the Public (trả lời chi tiết có thể được đính kèm theo 

mẫu); và một bản sao sẽ được cung cấp cho người khiếu nại.  

 

h) Nếu khiếu nại phức tạp hoặc không thể được quyết định một cách 

hợp lý trong vòng 10 ngày làm việc, hiệu trưởng có thể kéo dài thời 

gian để quyết định không quá 10 ngày làm việc phụ trội và sẽ thông 

báo cho người khiếu nại về việc gia hạn. 

 

2. Nếu hiệu trưởng không liên lạc với người khiếu nại để họp hoặc ra quyết 

định trong thời gian yêu cầu, hoặc nếu người khiếu nại không hài lòng với 

quyết định bằng văn bản, người khiếu nại có thể yêu cầu xem xét lại theo 

các thủ tục sau.  

 

a) COO hoặc Người Được Chỉ Định 

 

(1) Trong vòng 15 ngày sau ngày đầu tiên xảy ra (a) ngày quyết 

định bằng văn bản của Hiệu trưởng hoặc (b) ngày phải quyết 

định, người khiếu nại có thể yêu cầu xem xét bằng cách 

chuyển mẫu MCPS Form 270-8, Complaint from the Public, 

cho COO với một văn bản giải thích căn bản cho việc không 

đồng ý với quyết định. 

 

(2) Nếu người khiếu nại đã đề cập khiếu nại với hiệu trưởng và 

nhà trường vẫn chưa giải quyết khiếu nại, nhân viên văn 

phòng của COO sẽ ghi ngày và bắt đầu đơn khiếu nại khi 

nhận được.  OCOO sẽ phân công vấn đề cho nhóm Khiếu 

nại/Chuyển giao, mà sẽ yêu cầu gửi một bản sao của hồ sơ 

trường học/văn phòng, và mở một hồ sơ mới để được giao 

cho một viên chức điều trần thông qua nhóm Khiếu 

na ̣̣̣̣i/Chuyển giao. 
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(3) Nếu tài liệu chỉ định rằng người khiếu nại không bao giờ đưa 

khiếu nại lên hiệu trưởng, Nhóm Khiếu nại/Chuyển giao nên 

thông báo cho người khiếu nại để liên lạc với trường và tìm 

kiếm giải pháp ở mức đó. 

 

(4) Nhóm Khiếu nại/Chuyển giao sẽ cộng tác với Office of 

School Administration Compliance Unit và giám đốc OSSI 

thích hợp để xem xét các khiếu nại liên quan đến bắt nạt, 

quấy rối hoặc đe dọa, hoặc khiếu nại về kỳ thị dựa trên các 

đặc điểm cá nhân được xác định trong Board Policy ACA, 

Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency. 

OEELR sẽ được tư vấn nếu vấn đề liên quan đến nhân viên. 

 

(5) Trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu 

cầu xem xét, nhân viên trong Nhóm Khiếu na ̣̣̣̣i/Chuyển giao 

có thể tổ chức một cuộc điều trần để thảo luận về khiếu nại.  

Người khiếu nại sẽ được liên lạc về ngày, địa điểm và thời 

gian, hợp lý trước buổi điều trần, nếu tổ chức. 

 

(6) Cơ hội đầy đủ và công bằng để trình bày bằng chứng sẽ được 

cung cấp phù hợp với Code of Maryland Regulations 

§13A.08.02.16. 

 

(7) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu 

hoặc cuộc họp được tổ chức, COO phải đưa ra quyết định, 

trừ khi điều tra phụ trội đòi hỏi thêm thời gian.  Trong trường 

hợp đó, Nhóm Khiếu nại/Chuyển giao có thể thông báo cho 

người khiếu nại rằng cần phải gia hạn.  Việc gia hạn thường 

sẽ kéo dài thêm 10 ngày làm việc trừ khi khiếu nại là phức 

tạp hoặc có các trường hợp bất khả kháng khác.  Việc COO 

không thực hiện kháng cáo trong vòng 60 ngày, theo lựa 

chọn của người khiếu nại, có thể bị giám đốc các trường học 

từ chối cho mục đích kháng cáo lên Hội đồng. 

 

(8) Quyết định phải được thể hiện bằng văn bản, và một bản sao 

sẽ được cung cấp cho người khiếu nại.   

 

b) Hội đồng  

 

(1) Nếu người khiếu nại không hài lòng với quyết định của 

COO, người khiếu nại có thể kháng cáo lên Hội đồng.  

Kháng cáo phải được đệ trình trong vòng 30 ngày lịch kể từ 
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ngày COO đưa ra quyết định. 

 

(2) Khi nhận được khiếu nại, Hội đồng sẽ tiến hành theo Board 

Policy BLB, Rules of Procedure in Appeals and Hearings. 

 

3. Các khiếu nại về các chương trình liên bang phải được giải quyết như sau: 

 

a.  Một khiếu nại dưới Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 

phải được đề cập tùy theo MCPS Regulation ACG-RB, Reasonable 

Accommodations and Modifications for Students Eligible Under 

Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973. 

 

b) Các khiếu nại liên quan đến Americans with Disabilities Act sẽ được 

chuyển đến Office of Special Education, Resolution and 

Compliance Unit, Carver Educational Services Center, 850 

Hungerford Drive, Room 208, Rockville, MD 20850, (240) 740-

3230.   

 

4. MCPS cấm chỉ mọi kỳ thị dựa theo đặc điểm cá nhân thực tế hay cảm nhận 

như được định nghĩa trong Board Policy ACA.  Học sinh hoặc phụ 

huynh/giám hộ theo đuổi một khiếu nại về kỳ thị theo Board Policy ACA 

hoặc bất kỳ luật pháp liên bang hoặc tiểu bang hiện hành nào, chẳng hạn 

như Title VI of the Civil Rights Act of 1964 hay Title IX of the Education 

Amendments Act of 1972, như được sửa đổi, có thể liên lạc với Office of 

School Administration Compliance Unit, Carver Educational Services 

Center, 850 Hungerford Drive, Room 162, Rockville, Maryland 20850, 

240-740-3215, để được tư vấn và trợ giúp.   

 

C. Tài liệu và Hồ sơ 

 

1. Ở mỗi cấp độ của quá trình chính thức, văn phòng của ban điều hành làm 

quyết định sẽ giữ lại một bản sao của hồ sơ vụ án. 

 

2. Khi một quyết định đã được thực hiện, một bản sao của quyết định bằng 

văn bản sẽ được cung cấp cho người khiếu nại và ban điều hành mà đã xử 

lý sự việc ở các cấp thấp hơn. 

 

3. Trong trường hợp kiểm lại, bản sao hồ sơ vụ án sẽ được cung cấp cho cấp 

hành chính cao hơn kế tiếp. 

 

4. Ở mỗi cấp, hồ sơ vụ án phải được giữ lại trong 36 tháng sau khi nghị quyết 

hoặc kết luận khác của vụ án, sau đó hồ sơ có thể bị phá hủy tùy theo lựa 

chọn của ban điều hành ở từng cấp.  Tuy nhiên, nếu đơn khiếu nại liên quan 
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đến một vấn đề hoặc chủ đề mà trong đó một khoảng thời gian lưu giữ dài 

hơn được cung cấp cụ thể cho tất cả các hồ sơ, thì thời gian lưu giữ lâu hơn 

cũng sẽ lưu hành cho hồ sơ khiếu nại. 

 

5. Các điều khoản để duy trì các hồ sơ được chỉ định trong quy định này sẽ 

không áp dụng nếu một thỏa thuận hủy bỏ hoặc giữ lại hồ sơ bao gồm trong 

quá trình quyết định chính thức. 

 

D. Xuất Bản Chính Sách và Thể Thức 

 

MCPS Form 270-8, Complaint from the Public, và quy định về việc giải quyết 

khiếu nại của công chúng sẽ được thông báo định kỳ bởi mỗi trường địa phương 

trong một bản tin cho phụ huynh/giám hộ, cũng như xuất bản trên trang mạng 

MCPS. 

 

 

Mục Liên Quan: Code of Maryland Regulations 13A.08.02.16 

 

 
Lịch sử Quy chế: Quy định trước đây số 270-9, Ngày 3 tháng 11, 1972; cập nhật thông tin thư mục Tháng Giêng, 1983; sửa đổi 

Ngày 26 tháng 8, 1987; sửa đổi Ngày 4 tháng 5, 1994; sửa đổi Ngày 4 tháng 11, 1997; sửa đổi Ngày 1 tháng 7, 2008; sửa đổi Ngày 

7 tháng 10, 2013; sửa đổi Ngày 25 tháng 7, 2017; sửa đổi Ngày 25 tháng 7, 2018. 


