
 

Các Quy trình Khiếu nại Hành vi Vi Phạm của Đạo Luật mọi Học sinh đều 
Thành công. 

Các thủ tục này được thiết lập cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào (gọi chung là ''người khiếu nại'') để nộp đơn khiếu 
nại chính thức về việc vi phạm Đạo luật mọi Học sinh đều Thành công 2015 [2] (ESSA) đối với một cơ quan giáo dục địa 
phương của Louisiana (LEA) hoặc chính bản thân Sở Giáo dục Louisiana (LDOE). Các quy trình này tuân thủ theo Sổ tay 
Louisiana dành cho Quản trị viên Trường học, Thông báo số 741, Phần 349. Quý vị cũng có thể yêu cầu nhận một bản sao 
bằng cách gọi điện đến số điện thoại miễn phí của Sở: 1-877-453-2721. 
 
LDOE sẽ nhận khiếu nại từ các cá nhân hoặc tổ chức cáo buộc: 

1. Một hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý một chương trình hiện hành; hoặc 
2. Một hành vi vi phạm một đạo luật hoặc quy định của liên bang áp dụng đối với một chương trình được bảo vệ 

mà luật pháp liên bang cho phép nộp đơn khiếu nại cho LDOE. 
 
Các chương trình ESSA liên bang mà các đơn khiếu nại chính thức có thể được nộp và điều tra là: 

● Tiêu đề I, Phần A - Nâng cao các Chương trình Cơ bản được Điều hành bởi các Cơ quan Giáo dục Địa phương 
● Tiêu đề I, Phần A - Các Tài trợ nhằm Cải tiến Trường học, được tham chiếu đến 1003(a) và 1003(g) 
● Tiêu đề I, Phần C - Giáo dục Trẻ em Di cư 
● Tiêu đề I, Phần D - Các Chương trình Phòng ngừa và Can thiệp cho Trẻ em và Thanh thiếu niên bị Bỏ rơi, Phạm 

pháp hoặc có Nguy cơ 
● Tiêu đề II, Phần A - Hỗ trợ Hướng dẫn Hiệu quả 
● Tiêu đề III, Phần A - Hướng dẫn Ngôn ngữ dành cho Người học Tiếng Anh và Học sinh Nhập cư 
● Tiêu đề IV, Phần A - Hỗ trợ Học sinh và Bồi dưỡng Tri thức 
● Tiêu đề IV, Phần B - Các Trung tâm Học tập Cộng đồng Thế kỷ 21 
● Tiêu đề V, Phần B - Chương trình Thành tựu Giáo dục Nông thôn 

Hành vi vi phạm phải xảy ra trong vòng một năm trở lại đây và đơn khiếu nại phải làm thành văn bản và bao gồm: 
A. Trình bày về hành vi phạm yêu cầu của đạo luật hoặc quy định thích hợp của liên bang và ngày tháng vi phạm; 
B. Các sự kiện làm căn cứ của bản trình bày, bao gồm tên của cơ quan giáo dục địa phương; 
C. Một giải pháp được đề xuất cho vấn đề đó; 
D. Chữ ký và thông tin liên lạc của người chỉ định của một tổ chức hoặc cá nhân. 

 
Đơn khiếu nại có thể gửi email đến ldoecommunications@la.gov hoặc gửi thư đến: 
Sở giáo dục Louisiana (Louisiana Department of Education) Người nhận: Office of Policy 1201 N. Third Street Baton 
Rouge, LA 70802 
 
Người nộp đơn sẽ được thông báo khi LDOE nhận được đơn thư khiếu nại và các khiếu nại sẽ được giải quyết trong vòng 
60 ngày kể từ ngày nhận được đơn, nếu không có gia hạn về thời gian. Người nộp đơn sẽ nhận được một quyết định 
bằng văn bản giải quyết từng vi phạm và cũng sẽ được thông tin về quyền yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Hoa kỳ xem xét 
quyết định do LDOE đưa ra. 
 

https://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-Programs/Pages/Formal-Complaints-under-ESSA-Programs.aspx#_ftn2
http://bese.louisiana.gov/documents-resources/policies-bulletins
mailto:ldoecommunications@la.gov

