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Hãy liên lạc với the Office of the Education 

Ombudsman nếu quý vị muốn nhận tài liệu này 

dưới hình khác để thích ứng với những người có 

khuyết tật.

Giải Quyết Mâu Thuẫn 
với Nhà Trường
Resolving Conflict  
with Schools
Văn Phòng Thanh Tra Giáo Dục
Office of the Education Ombudsman  
Bản Hướng Dẫn Cho Các  
Gia Đình
A Guide for Families

Hiểu Biết Các Quyền 
Hạn Pháp Lý Của Quý Vị
The Family Educational Rights and Privacy Act 
(FERPA) (Đạo Luật Về Quyền Hạn Giáo Dục Của Gia 

Đình và Quyền Riêng Tư), một luật liên bang, bảo đảm: 

Phụ huynh và những người giám hộ có thể xem học bạ 

của con em mình.  Khi học sinh được 18 tuổi thì sẽ có 

quyền xem hồ sơ của mình.

Nếu quý vị cảm thấy các hồ sơ của học sinh không 

chính xác, quý vị có thể yêu cầu trường sửa lại.  Nếu 

trường từ chối, quý vị có quyền yêu cầu một phiên điều 

giải.  Ngay cả khi quý vị thua ở phiên điều giải, quý vị 

vẫn có thể yêu cầu ghi thêm vĩnh viễn vào hồ sơ của 

học sinh cách hiểu riêng của quý vị về các điểm không 

chính xác. 

Trong hầu hết các trường hợp, nhà trường phải xin 

phép của quý vị mới được cho những người khác xem 

hồ sơ con em của quý vị. 

The Washington Public Records Act (Đạo Luật Về 
Hồ Sơ Công Cộng Của Tiểu Bang Washington) cho 

phép các công dân được yêu cầu và xem xét hầu hết 

các tài liệu được nhà trường và khu học chánh đưa ra 

– bao gồm các chính sách và thủ tục, ngân sách, thư 

từ về công việc của trường, và các kế hoạch giảng dạy 

của giáo viên. The Office of the Education Ombudsman cung cấp thông tin 

và những dịch vụ giới thiệu cho các học sinh, gia đình và cộng 

đồng liên quan đến hệ thống giáo dục công cộng, khuyến 

khích sự tham gia của cộng đồng và gia đình trong việc giáo 

dục, và giúp đỡ các gia đình và học sinh giải quyết mâu thuẫn 

với nhà trường.

Làm Thế Nào Để Khiếu Nại 
Mà Người Ta Sẽ Lắng Nghe
Gặp người đó trực tiếp.
Bắt đầu bằng cách nói chuyện với người mà quý vị bất 
đồng ý kiến.

Sắp xếp. 
Chuẩn bị thảo luận vấn đề bằng cách viết ra những câu 
hỏi hoặc những điểm cần nêu.  Biết điểm quan trọng 
nhất và giữ cuộc đàm luận đi đúng hướng.

Giữ bình tĩnh.
Hít thở sâu.  Tập trung vào vấn đề, chứ không phải vào 
người đó.  Nói về các sự kiện và nói rõ ràng.  Không 
công kích.

Thái độ tích cực. 
Ngay cả khi quý vị không hài lòng về tình trạng đó, hãy 
cho họ biết là quý vị cảm kích việc làm của họ trong việc 
giải quyết vấn đề.

Xem xét từ phía bên kia. 
Cố gắng hiểu thật đầy đủ quan điểm của người kia về 
trường hợp đó và các giải pháp mà họ có thể đề nghị.  
Hỏi lại về bất cứ điều gì không được rõ ràng. 

Dùng đúng ngôn ngữ.
Nói “Tôi tin,” “Tôi cảm thấy,” hoặc “Chúng ta có thể” 
hơn là “Quý vị phải”.  Dùng “Tôi hiểu là tiền bạc bị giới 
hạn…” hoặc “Tôi biết là quý vị có nhiều ưu tiên để cân 
nhắc…” Dùng từ “và” thay vì “nhưng”.

Linh động.
Nhận thức rằng các vấn đề có thể được giải quyết bằng 
nhiều cách.  Hãy cởi mở để có thể chấp nhận các giải 
pháp sáng tạo.

Giữ hồ sơ.
Lưu lại các bản sao thư từ, các mẫu đơn đã được điền, 
và các giấy tờ khác.  Ghi lại và đề ngày quý vị đã nói 
chuyện với ai, nói chuyện gì, và những kết quả của 
cuộc nói chuyện đó.

Tiểu Bang Washington
Office of the Governor (Văn Phòng Thống Đốc)
State of Washington
Office of the Governor

Vietnamese



Thanh Tra Giáo Dục 
The Office of the Education 
Ombudsman là một cơ quan nằm 
trong the Governor’s Office (Văn 
Phòng Thống Đốc) được thành lập 
bởi the Legislature (Cơ Quan Lập 
Pháp) vào năm 2006.  Chúng tôi giúp 
học sinh của tiểu bang Washington 
thành công bằng cách cung cấp tin 
tức cho học sinh và gia đình về hệ 
thống trường công, giúp họ trao đổi 
với nhân viên của trường hữu hiệu 
hơn, và giúp học sinh và gia đình 
giải quyết các mâu thuẫn với nhà 
trường hoặc khu học chánh.  The 
Office of the Education Ombudsman 
tường trình các nhu cầu của học sinh 
trường công và gia đình cho Thống 
Đốc, Cơ Quan Lập Pháp và the State 
Board of Education (Hội Đồng Giáo 
Dục Của Tiểu Bang), và đề nghị 
những biện pháp cải thiện trong hệ 
thống giáo dục của tiểu bang.

Các Bước Giải Quyết Mâu 
Thuẫn với Nhà Trường
Nhiều mâu thuẫn có thể được giải quyết chỉ bằng bước 
đầu tiên được liệt kê dưới đây.  Hãy thử bước đó, và nếu 
như quý vị không hài lòng, hãy thử nhiều bước nữa khi 
quý vị cần.  Để được giúp đỡ trong tiến trình này, hãy 
liên lạc the Office of the Education Ombudsman. 

1.  Nói chuyện với nhân viên của nhà trường người mà 
quý vị bất đồng ý kiến.  Nếu riêng quý vị không thấy 
thoải mái hoặc việc nói thẳng không phải là một khía 
cạnh văn hoá của quý vị, quý vị có thể mang theo 
một người bênh vực hoặc một người trong gia đình.  
Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của 
quý vị, hãy yêu cầu trường học cung cấp một thông 
dịch viên.

2.  Nói chuyện với giám thị của nhân viên đó hoặc với 
hiệu trưởng.

3.  Nói chuyện với giám thị của hiệu trưởng tại văn 
phòng chính của khu học chánh.  Ở khu vực nhỏ, 
hiệu trưởng có thể trực thuộc Giám Quản. Ở khu 
vực lớn, giám thị có thể là Phụ Tá Giám Quản, Giám 
Đốc Giáo Dục, Đổng Lý Văn Phòng, hoặc Trưởng 
Ban Học Vụ. 

4.  Nói chuyện trực tiếp với Giám Quản, nhân viên cao 
nhất trong khu học chánh, nếu quý vị chưa tiếp xúc. 

5.  Nếu vấn đề là vấn đề chung trong hệ thống, quý vị 
cũng có thể nói chuyện với ủy viên của Hội Đồng 
Trường đại diện khu xóm của quý vị.  Các ủy viên 
Hội Đồng Trường của quý vị là những viên chức dân 
cử và họ tuyển dụng và giám sát Giám Quản. 

CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP NHƯ THẾ NÀO 
The Office of the Education Ombudsman đưa ra một 
quan điểm trung lập đối với trường hợp khó khăn mà 
quý vị đang trải qua và giúp giải quyết vấn đề. 

Chúng tôi nhận khiếu nại bằng văn bản từ phụ huynh, 
giám hộ pháp lý hoặc học sinh từ các trường tiểu 
học và trung học công của tiểu bang Washington.  
Các mẫu đơn khiếu nại của chúng tôi được in bằng 
nhiều ngôn ngữ khác nhau.  Xin mẫu đơn khiếu nại 
bằng cách gọi cho văn phòng chúng tôi hoặc in ra từ 
website của chúng tôi:  
www.waparentslearn.org

Nếu phụ huynh hoặc học sinh tin là họ bị phân biệt 
đối xử so với những người khác vì chủng tộc, giới 
tính, khuyết tật, tôn giáo hoặc một lý do nào khác, họ 
có quyền nộp đơn khiếu nại về kỳ thị tới Washington 
Human Rights Commission (Ủy Ban Nhân Quyền 
Washington) hoặc U.S. Department of Education (Bộ 
Giáo Dục Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng 
Về Quyền Công Dân).

Washington State Human Rights Commission

Điện thoại miễn phí: 1-800-233-3247

U.S. Department of Education  

Office for Civil Rights

Văn Phòng Seattle: (206) 220-7900

6. Phụ huynh của những học sinh trong các chương 
trình giáo dục đặc biệt và song ngữ nên phải áp 
dụng các thủ tục khiếu nại do luật liên bang đặt ra, 
mà các khu vực phải giải thích.

Mỗi lần quý vị quyết định đưa vấn đề lên cấp trên, hãy 
thông báo cho người quý vị tiếp xúc lần trước, và tiếp 
tục duy trì thảo luận để tìm cách giải quyết.  Nếu không 
có biện pháp nào trong số này thành công, hãy liên lạc 
với the Office of the Education Ombudsman. 

Nếu Vấn Đề Vẫn Tiếp Tục
Nếu tự quý vị không thể giải quyết khó 
khăn được, và vấn đề thuộc phạm vi các 
nguyên tắc hướng dẫn của the Education 
Ombudsman, chúng tôi có thể giúp.  Nhiệm 
vụ của chúng tôi là giúp đỡ nếu:
Nhà trường của quý vị không trả lời khi quý vị khiếu nại, 
hoặc trả lời không thích đáng;

Nhà trường không tuân theo luật tiểu bang, luật liên 
bang hoặc chính sách của khu học chánh.

Và

Việc học tập của con em quý vị bị thiệt hại, hoặc môi 
trường học tập bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi 
hành động hoặc không hành động của nhà trường.

ĐEM CÁC VẤN ĐỀ ĐẾN NƠI KHÁC
Chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị đến những chỗ trợ giúp 
khác cho:

Khiếu nại về các viên chức dân cử.

Các vấn đề liên quan đến các trường tư, các tổ chức 

hoặc thương nghiệp tư nhân.

Tư vấn pháp lý.
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