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Sở Giáo dục sớm 
Chương trình Hỗ trợ sớm cho Trẻ sơ sinh và Trẻ đang tập đi (ESIT) Washington 

 
P. O. Box 40970 | Olympia, WA 98504-0970 

CUỘC GỌI THOẠI (360) 725-3500 | TTY (360) 407-1087 (360) 725-4925 

 
 

Yêu cầu Giải quyết Tranh chấp chính thức 
 

TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI KHIẾU NẠI NGÀY 

ĐỊA CHỈ 

THÀNH PHỐ/TIỂU BANG/MÃ ZIP 

HỌ TÊN TRẺ/NGÀY SINH/ĐỊA CHỈ ĐIỀU PHỐI VIÊN 

 NGUỒN LỰC GIA ĐÌNH 

CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA 

PHƯƠNG 

SỐ ĐIỆN THOẠI SỐ 

FAX 

ĐỊA CHỈ EMAIL 

Mục đích chính của biểu mẫu này là ghi chép và lưu hồ sơ (các) phương án (hòa giải, điều trần theo đúng thủ tục, và/hoặc khiếu nại 
hành chính) được lựa chọn để thực hiện quy trình phù hợp giải quyết bất đồng. Vui lòng cung cấp các thông tin yêu cầu trên biểu mẫu 
này, ký tên, đề ngày và gửi lại địa chỉ đề cập ở trên. Phụ huynh có thể yêu cầu hỗ trợ để hoàn thành biểu mẫu này bằng cách liên hệ 
với Điều phối viên Nguồn lực Gia đình của mình, Cơ quan Quản lý địa phương hoặc cán bộ của Chương trình Hỗ trợ sớm cho Trẻ sơ 

sinh và Trẻ đang tập đi (ESIT). Mô tả về các phương án giải quyết tranh chấp được trình bày trong tài liệu IDEA Phần C Các biện 

pháp bảo vệ theo thủ tục (Quyền của Phụ huynh). 

CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHÍNH THỨC 

☐ 

Chỉ hòa giải 
Có thể yêu cầu chỉ cần hòa giải trước khi nộp đơn yêu cầu điều trần theo thủ tục hoặc khiếu nại hành chính HOẶC có thể 
yêu cầu hòa giải cùng lúc với yêu cầu điều trần theo thủ tục hoặc khiếu nại hành chính. Đánh dấu vào ô này nếu quý vị 
chỉ muốn giải quyết vấn đề này bằng cách hòa giải. 

☐ 
Điều trần theo thủ tục 
Đánh dấu vào đây nếu quý vị muốn giải quyết tranh chấp bằng cách hòa giải trước khi yêu cầu điều trần theo thủ tục. 

☐ 
Khiếu nại hành chính 
Đánh dấu vào đây nếu quý vị muốn giải quyết tranh chấp bằng cách hòa giải trước khi điều tra khiếu nại. 
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NHÀ CUNG CẤP/TỔ CHỨC CÓ TRANH CHẤP 

TÊN NHÀ CUNG CẤP/TỔ CHỨC EIS  CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO TRẺ 

ĐỊA CHỈ 

THÀNH PHỐ/TIỂU BANG/MÃ ZIP 

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ EMAIL 

CÁC BÊN TRANH CHẤP KHÁC (NẾU CÓ) 

TUYÊN BỐ BẤT ĐỒNG 

Vui lòng cung cấp mô tả bằng văn bản về tính chất vấn đề của con quý vị liên quan đến việc bắt đầu hoặc thay đổi 
được đề xuất hoặc bị từ chối. 
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CƠ SỞ LẬP LUẬN HỖ TRỢ TUYÊN BỐ BẤT ĐỒNG 

Vui lòng cung cấp mô tả bằng văn bản về cơ sở lập luận hỗ trợ tuyên bố bất đồng của quý vị và xác định bất kỳ thông tin liên 

quan (cụ thể là IFSP, thư từ, kết quả kiểm tra/ đánh giá) có thể xác minh mối quan tâm của quý vị. Hãy mô tả cụ thể nhất có 

thể. 

GIẢI PHÁP CHO (CÁC) VẤN ĐỀ QUAN TÂM 

Vui lòng cung cấp mô tả bằng văn bản về giải pháp đề xuất cho vấn đề trong phạm vi đã biết và sẵn có cho bên nộp đơn 

khiếu nại tại thời điểm này. 

Vui lòng liệt kê ngày và thời gian mà quý vị rảnh rỗi trong vòng hai tuần tới nếu quý vị chọn phương án hòa giải và/hoặc điều 

trần theo thủ tục. 

Chữ ký Ngày 

 
Bản sao khiếu nại này phải được gửi cho cơ quan và/hoặc nhà cung cấp EIS cung cấp dịch vụ cho con quý vị cùng lúc một bên 

gửi đơn khiếu nại cho cơ quan quản lý. 

 Tháng 2/2012 

 


