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Hướng dẫn này giải thích làm thế nào để khiếu nại về bất kỳ chương trình1 trong đó được quản lý 

bởi Missouri vùng của trường tiểu học và trung học phổ thông (tỉnh) theo mỗi học sinh thành công 

đạo luật năm 2015 (ESSA)2 . 

Missouri sở giáo dục tiểu học và trung học  
Thủ tục khiếu nại cho chương trình ESSA  

Bảng nội dung 

Thông tin chung 

1. Là một đơn khiếu nại dưới ESSA? 

2. Ai có thể nộp đơn khiếu nại? 

3. Làm thế nào có thể khiếu nại được nộp? 

Khiếu nại nộp với LEA 
4. Như thế nào sẽ khiếu nại nộp với LEA 

được điều tra? 
5. Những gì xảy ra nếu đơn khiếu nại không được 

giải quyết ở cấp địa phương (LEA)? 

Khiếu nại nộp với sở 
6. Làm thế nào có thể khiếu nại được 

nộp với sở? 
7. Như thế nào sẽ khiếu nại nộp với tỉnh được 

điều tra? 
8. Làm thế nào có khiếu nại liên quan đến các 

dịch vụ công bằng cho các cá nhân học trẻ 
em xử lý khác nhau không? 

Kháng cáo 

9. Như thế nào sẽ kháng cáo đến các bộ phận được điều tra? 

10. Những gì xảy ra nếu các khiếu nại không được giải quyết cấp nhà nước (tỉnh)? 

  

1. Một đơn khiếu nại là gì? 

Cho các mục đích, khiếu nại là một cáo buộc viết một địa phương giáo dục cơ quan (LEA) hoặc Missouri 

vùng của trường tiểu học và trung học phổ thông (tỉnh) đã vi phạm liên bang điều lệ hoặc quy định áp 

dụng cho một chương trình theo ESSA. 

2. Ai có thể nộp đơn khiếu nại? 

Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức có thể nộp đơn khiếu nại. 

3. Làm thế nào có thể khiếu nại được nộp? 

Khiếu nại có thể được nộp với LEA hoặc với các bộ phận. 

4. Như thế nào sẽ khiếu nại nộp với LEA được điều tra? 



Khiếu nại nộp với LEA đang được điều tra và cố gắng để được giải quyết theo thủ tục tại địa phương 

phát triển và được thông qua. 

5. Những gì xảy ra nếu đơn khiếu nại không được giải quyết ở cấp địa phương 

(LEA)? Đơn khiếu nại không được giải quyết ở cấp địa phương có thể được 

kêu gọi để tỉnh. 

1 Chương trình bao gồm tiêu đề tôi. A, B, C, D, tiêu đề II, tiêu đề III, tiêu đề IV. Tiêu đề a, V chỉnh sửa 4/17 

2 Tuân thủ ESSA tiêu đề VIII-phần C. Sec. 8304(a)(3)(C) 

Các cơ quan giáo dục địa phương được yêu cầu phổ biến, miễn phí, thông tin này liên quan đến thủ tục khiếu nại ESSA để cha mẹ  học sinh và các quan chức trường tư phù 
hợp hoặc đại diện. 
 

 

6. làm thế nào có thể khiếu nại được nộp với các bộ phận? 

Khiếu nại nộp với các bộ phận phải là một tuyên bố văn bản, có chữ ký, bao gồm: 

1. Một tuyên bố rằng một yêu cầu áp dụng cho một chương trình ESSA đã bị vi phạm bởi LEA hoặc bộ 

phận, và 

2. Các sự kiện mà tuyên bố dựa trên và yêu cầu cụ thể bị cáo buộc vi phạm. 

7. làm thế nào sẽ khiếu nại nộp với tỉnh được điều tra? 

Điều tra và thủ tục tố tụng giải quyết đơn khiếu nại sẽ được hoàn thành trong thời hạn 45 ngày. Rằng 

giới hạn thời gian có thể được gia hạn theo thỏa thuận của tất cả các bên. 

Các hoạt động sau đây sẽ xảy ra trong việc điều tra: 

1. Lục. Một kỷ lục viết về cuộc điều tra sẽ được giữ. 

2. Thông báo của Lea The LEA sẽ được thông báo về khiếu nại trong vòng 5 ngày kể từ ngày người 

khiếu nại được nộp. 

3. Độ phân giải tại Lea The LEA sau đó sẽ bắt đầu của nó khiếu nại địa phương giải quyết các thủ tục 

trong một nỗ lực đầu tiên khiếu nại ở mức độ địa phương. 

4. Báo cáo của Lea Trong vòng ba mươi lăm ngày kể từ ngày người khiếu nại được nộp, LEA sẽ gửi 

một bản tóm tắt viết của nghị quyết về việc điều tra và khiếu nại LEA. Báo cáo này được coi là 

công khai và có thể được tạo sẵn cho phụ huynh, giáo viên và các thành viên khác của công 

chúng nói chung. 

5. Xác minh. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tóm tắt về giải quyết khiếu nại, tỉnh 

sẽ xác minh việc giải quyết khiếu nại thông qua chuyến thăm trong khuôn viên, thư, hoặc 

telephone call(s). 

6. Kháng cáo. Người khiếu nại hoặc LEA có thể kháng cáo các quyết định của tỉnh để US 

Department of Education. 

8. làm thế nào có khiếu nại liên quan đến các dịch vụ công bằng cho các cá nhân học trẻ em xử lý một cách khác 
nhau 



Ngoài các thủ tục được liệt kê trong số 7 ở trên, khiếu nại dịch vụ liên quan đến công bằng cũng sẽ được 

đệ trình với bộ giáo dục Hoa Kỳ, và họ sẽ nhận được tất cả thông tin liên quan đến điều tra và giải quyết 

khiếu nại. Ngoài ra, kháng cáo cho sở giáo dục Hoa Kỳ phải được nộp không quá ba mươi ngày sau của bộ 

phận giải quyết khiếu nại (hoặc sự thất bại của mình để giải quyết các khiếu nại). 

9. làm thế nào sẽ kháng cáo đến các bộ phận được điều tra? 

Tỉnh sẽ bắt đầu một cuộc điều tra trong vòng mười ngày, sẽ được ký kết trong vòng ba mươi ngày, kể từ 

ngày đầu của kháng cáo. Cuộc điều tra này có thể được tiếp tục vượt quá giới hạn ba mươi ngày theo quyết 

định của tỉnh. Kết thúc điều tra, tỉnh sẽ truyền đạt các quyết định và các lý do cho quyết định khiếu nại và 

Lea khuyến nghị và các chi tiết của các quyết định được thực hiện trong vòng mười lăm ngày kể từ ngày 

quyết định được gửi đến LEA. 

10. điều gì sẽ xảy ra nếu đơn khiếu nại không được giải quyết cấp nhà nước (tỉnh)? 

Người khiếu nại hoặc LEA có thể kháng cáo các quyết định của tỉnh để bộ giáo dục Hoa Kỳ. 

 


