
 
Ngày 20 tháng 9 năm 2018 

Gửi các Giám đốc công huấn và Quản trị viên Trường Bán công của Quận và Khu học 
chánh: 

Cuộc họp các Bên liên quan Bên ngoài về Thủ tục Khiếu nại 
Đồng nhất 

Sở Giáo dục California (CDE) mời quý vị tham gia một cuộc họp các bên liên quan bên 
ngoài để thảo luận về việc cải thiện cơ chế điều tra các khiếu nại theo Thủ tục Khiếu nại 
Đồng nhất (UCP) và xem xét kháng cáo. Mục đích thảo luận là nhằm cung cấp cho các 
bên liên quan bên ngoài cơ hội đưa ra các đề xuất để CDE xem xét khi phát triển các 
khuyến nghị cho Cơ quan lập pháp nhằm đảm bảo tối đa rằng UCP dễ sử dụng ở cấp 
địa phương; rằng UCP là cách giải quyết khiếu nại một cách nhanh chóng và hiệu quả 
và rằng UCP phản ánh tính đồng nhất, nếu có thể, ở cấp địa phương và tiểu bang. 
CDE sẽ trình bày các khuyến nghị này cho Cơ quan lập pháp trong một báo cáo vào 
đầu năm 2019. 

Sẽ có một cuộc họp trực tiếp vào ngày 15 tháng 10 năm 2018 và ngày 22 tháng 10 năm 
2018 và một cuộc họp trên web vào ngày 24 tháng 10 năm 2018. Thông tin tương tự sẽ 
được trình bày ở cả ba phiên họp. Các thắc mắc về chương trình nghị sự và thảo luận 
sẽ được gửi qua email trước cuộc họp. 

Thông tin về phiên họp trực tiếp như sau: 

Ngày 15 tháng 10 năm 2018 
Thời gian: 10 giờ sáng đến trưa 
Địa điểm: 
California Department of Education 
1430 N Street, Room 1101 
Sacramento, CA 95814 

Ngày 22 tháng 10 năm 2018 
Thời gian: 10 giờ sáng đến trưa 
Địa điểm: 
California Department of Education 
1430 N Street, Room 1101 
Sacramento, CA 95814 
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Thông tin về phiên họp trên web như sau: 

Ngày 24 tháng 10 năm 2018 
Thời gian: 10 giờ sáng đến trưa 
Sẽ sớm có thông tin kết nối về phiên họp trên web. 

Vui lòng hồi đáp cho phiên họp trực tiếp và phiên họp trên web bằng cách gửi email có 
tên, chức danh, trường học, khu học chánh, email, và số điện thoại của quý vị tới 
ucp@cde.ca.gov. 

Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến các phiên họp này hoặc muốn đệ trình văn bản 
nêu ý kiến hoặc tuyên bố, vui lòng gửi email cho Phòng UCP Công bằng Giáo dục theo 
địa chỉ ucp@cde.ca.gov.  LƯU Ý: Hạn nộp các văn bản nêu ý kiến hoặc tuyên bố là 
ngày 31 tháng 10 năm 2018. 

Vui lòng xem xét chuyển tiếp thư này cho những người khác có thể quan tâm đến việc 
tham gia các phiên họp này. 

Trân trọng, 

 

Tom Torlakson 

TT:dg 

2018-06302 

Điều chỉnh Hợp lý: Chiếu theo quy chế tiểu bang và liên bang, các cá nhân có thể yêu cầu điều 
chỉnh hợp lý để tham dự hoặc tham gia cuộc họp này. Yêu cầu thông dịch viên ngôn ngữ phải 
được chuyển đến Phòng UCP Công bằng Giáo dục (EEUCPO) của Sở Giáo dục California 
không trễ hơn bốn ngày làm việc trước sự kiện được lên lịch theo email tại địa chỉ 
ucp@cde.ca.gov..  
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