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Thủ tục khiếu nại quấy rối tình dục

Hiệu trưởng, nhân viên tuân thủ và giám thị có trách nhiệm trong những công việc điều tra liên 
quan đến quấy rối tình dục. Những nhân viên điều tra sẽ là một nhóm trung lập và không được 
có liên hệ gì đến khiếu nại đang được trình bày.

Bước 1 Bất kỳ những thông tin nào về quấy rối tình dục (ví dụ như những lời phàn nàn, tin đồn, vân 
vân) sẽ được trình bày lên hiệu trưởng, nhân viên tuân thủ hoặc giám thị. Tất cả những thông
tin sẽ được thảo thành văn bản và bao gồm bản chất đặc trưng của vụ việc quấy rối tình dục 
cùng với ngày tương ứng. 

Bước 2 Nhân viên của sở khi nhận được thông tin hoặc khiếu nại sẽ nhanh chóng khởi đầu một cuộc 
điều tra. Họ sẽ sắp xếp những cuộc họp khi cần thiết để bàn thảo vấn đề với tất cả những bên
liên quan nội trong vòng năm ngày sau khi nhận được thông tin hoặc khiếu nại. Tất cả những
chi tiết tìm thấy từ việc điều tra, bao gồm câu trả lời của người bị cáo buộc quấy rối, sẽ được 
thảo thành văn bản. Nhân viên sở chịu trách nhiệm chỉ đạo cuộc điều tra sẽ thông báo cho 
người khiếu nại qua văn bản khi cuộc điều tra đã được kết luận. Các bên sẽ có cơ hội đệ trình
chứng cứ và danh sách nhân chứng.

Ngày và chi tiết thông báo đến người khiếu nại cùng với tất cả những tài liệu có liên quan 
đến vụ việc quấy rối tình dục, bao gồm những hành động xử phạt đã được thi hành hoặc đề 
xuất, sẽ được chuyển đến giám thị.

Bước 3 Nếu bên khiếu nại không thỏa mãn với quyết định ở Bước 2, họ có thể đệ trình một văn bản 
kháng cáo đến giám thị hoặc người được chỉ định. Những kháng cáo như vậy sẽ được lập hồ 
sơ nội trong vòng 10 ngày sau khi nhận được quyết định từ Bước 2. Giám thị hoặc người 
được chỉ định sẽ sắp xếp những cuộc họp với bên khiếu nại và các bên liên quan khác nếu 
thấy cần thiết để bàn thảo về việc kháng cáo. Giám thị hoặc người được chỉ định sẽ cung cấp
văn bản quyết định cho người khiếu nại nội trong vòng 10 ngày làm việc.
 

Bước 4 Nếu bên khiếu nại không thảo mãn với quyết định ở Bước 3, họ có thể đệ trình văn bản 
kháng cáo lên ủy ban. Kháng cáo này phải được lập hồ sơ nội trong vòng 10 ngày sau khi 
nhận được quyết định ở Bước 3. Nội trong 20 ngày làm việc, ủy ban sẽ chỉ đạo một phiên tòa
cho phép bên khiếu nại có cơ hội trình bày kháng cáo. Ủy ban sẽ cung cấp một văn bản 
quyết định đến  bên khiếu nại nội trong vòng 10 ngày làm việc sau khi hoàn tất phiên tòa.
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Những khiếu nại trực tiếp liên quan đến công việc có thể được lập hồ sơ ở Bộ Lao Động Mỹ, Ủy 
Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng hoặc Cục Lao Động và Công Nghiệp Oregon. Khiếu nại trực 
tiếp liên quan đến những chương trình và dịch vụ giáo dục có thể được khai báo đến Ban Giám 
Đốc Quyền Công Dân Cấp Địa Phương, Bộ Giáo Dục Mỹ, Văn Phòng Phụ Trách Quyền Công 
Dân, Region X, 915 2nd Ave., phòng 3310, Seattle, WA 98174-1099. Quý vị có thể tìm thấy 
những thông tin bổ sung về việc khai báo khiếu nại từ hiệu trưởng, nhân viên tuân thủ hoặc giám
thị.

Tất cả tài liệu có liên quan đến khai báo quấy rối tình dục có thể trở thành một phần trong lý lịch 
giáo dục của học sinh hoặc hồ sơ cá nhân của nhân viên. Thêm vào đó, một bản sao chép của tất 
cả khiếu nại và tài liệu quấy rối tình dục sẽ được giữ bảo mật và lưu trữ trong văn phòng của sở.

Giám thị sẽ báo cáo tên của bất kỳ người nào có bằng dạy học hoặc được đăng ký ở Ủy Ban Tiêu
Chuẩn và Thông Lệ Giáo Viên (TSPC) hoặc tham gia vào một khóa thực hành của OAR Chương
584, Phân Đoạn 17, sau khi điều tra thích đáng, nếu có lý do hợp lý để tin rằng người này có thể 
đã phạm vào một hành động quấy rối tình dục. Bản báo các sẽ được trình lên TSPC trong vòng 
30 ngày sau khi có tuyên án. Báo cáo về việc tiếp xúc tình dục với một học sinh sẽ được chuyển 
đến một vị đại diện thi hành pháp luật hoặc chuyển đến Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon dưới khả 
năng là một vụ bạo hành trẻ em. Trong trường hợp giám thị là đối tượng điều tra, giám đốc ủy 
ban sẽ làm báo làm báo cáo khi được yêu cầu. 

Thủ tục khiếu nại quấy rối tình dục – JBA/GBN-AR
2-4



Đơn Khiếu Nại Quấy Rối Tình Dục

Tên người khiếu nại:                                                                                                                          

Vị trí người khiếu nại:                                                                                                                        

Ngày khiếu nại:                                                                                                                                  

Tên người bị cáo buộc quấy rối:                                                                                                        

Ngày và nơi chốn xảy ra vụ việc:                                                                                                      

                                                                                                                                                           

Miêu tả hành vi sai trái:                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tên nhân chứng (nếu có):                                                                                                                  

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Vật chứng của vụ việc quấy rối tình dục như thư từ, hình ảnh, vân vân. (kèm theo vật chứng nếu

có thể ):                                                                                                                                              

                                                                                                                                                           

Bất kỳ thông tin khác:                                                                                                                        

                                                                                                                                                           

Tôi xác nhận rằng những thông tin trên đơn này theo như tôi biết là chính xác và đúng sự thật.

Chữ ký: ______________________________________________ Ngày: ________________
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Đơn Làm Chứng

Tên nhân chứng:                                                                                                                                

Vị trí nhân chứng:                                                                                                                              

Ngày làm chứng/phỏng vấn:                                                                                                              

Miêu tả trường hợp chứng kiến:                                                                                                        

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Bất kỳ thông tin khác:                                                                                                                        

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tôi xác nhận rằng những thông tin trên đơn này theo như tôi biết là chính xác và đúng sự thật.

Chữ ký: ______________________________________________ Ngày: ________________ 
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