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KHU HỌC CHÁNH ANOKA HENNEPIN  
MẪU BÁO CÁO SÁCH NHIỄU, BẠO HÀNH, KỲ THỊ HAY DỌA NẠT 

 

Khu Học Chánh Anoka Hennepin nghiêm cấm sách nhiễu, bạo hành, kỳ thị và dọa nạt dưới mọi hình thức, bao gồm trên căn 
bản chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính/phái tính (bao gồm sách nhiễu dựa theo cá tính 
hay phát biểu), tình trạng hôn nhân, tàn tật, tình trạng trợ giúp công cộng, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng nghỉ 
việc để chăm sóc gia đình hay tình trạng cựu chiến binh, cho dù là thực sự hay nhận biết từ một người. Nếu quý vị hay người 
nào quý vị biết bị sách nhiễu, bạo hành, hay dọa nạt tại nhà trường hay tại bất cứ hoạt động nào liên quan đến nhà trường vì 
bất cứ lý do nào thì quý vị có thể báo cáo cho khu học để điều tra (các) sự việc đó. Bất cứ học sinh, phụ huynh/người giám 
hộ, hoặc nhân viên khu học nào đều có thể điền vào mẫu này và gởi lại cho quản lý hành chánh, cố vấn, hay biện hộ dịch vụ 
học sinh. Quý vị cũng có thể báo cáo bằng miệng hay bằng văn bản khác cho quản lý hành chánh, cố vấn, hay biện hộ dịch vụ 
học sinh. Bất cứ nhân viên khu học nào nhận được báo cáo đã điền hay báo cáo bằng văn bản hoặc bằng miệng khác sẽ 
nhanh chóng thông báo cho hiệu trưởng hoặc Người Điều Phối Tựa Đề IX/Công Chính về báo cáo, vị này sẽ chỉ định người 
điều tra và giải quyết báo cáo theo đúng các chánh sách của khu học và luật pháp tiểu bang và liên bang. 
 

Khu học sẽ không tiết lộ danh tánh của người báo cáo, ngoại trừ cho nhân viên khu học được chỉ định điều tra báo cáo 
hay theo đòi hỏi của luật pháp. Chúng tôi nghiêm cấm trả đũa bất cứ cá nhân nào báo cáo hay người tham gia hoặc giúp 
điều tra vấn đề sách nhiễu, bạo hành, kỳ thị hay dọa nạt. 
 

Xin cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt. Tất cả các thông tin đòi hỏi đều là tùy chọn. Xin ghi tiếp ở mặt sau của trang này 
hoặc trên tờ khác nếu cần.  
 

1. Thông tin sơ lược 
 

Ngày báo cáo: _________________ 
 
 
 
 

Tên người báo cáo: ___________________________________________ 
 

(Các) số điện thoại: ___________________________________________ 
 

Địa chỉ điện thư: _____________________________________________

Tôi là (đánh dấu vào một ô): 

 Học sinh (lớp/trường: ____________________) 
 Phụ huynh/giám hộ  

 

 

 Nhân viên (chức danh/trường: _____________) 
 Khác: (ghi rõ: ___________________________) 

2. Thông tin báo cáo  
Xin cho biết tên/chức danh của nhân viên nhà trường và ngày đã báo cáo thông tin này trước đây, nếu có: 
 

 
 

Xin cho biết (các) tên của tất cả những người (kể cả quý vị, nếu có) bị kỳ thị, sách nhiễu hay dọa nạt  
 

 
 

Xin cho biết (các) tên và/hoặc mô tả về tất cả những người (học sinh, nhân viên nhà trường, khách viếng thăm trường 
hoặc người khác có dính líu hay tham gia vào việc kỳ thị, sách nhiễu hay dọa nạt đã khai báo (nếu biết):  
 

 
 

Xin cho biết tên của trường xảy ra sự việc: 
 

 
 

Mô tả sử việc (tiếp theo ở mặt sau của tờ này hay trên tờ khác nếu cần thiết): 
 

 
 
 
 
 
 
Quý vị có thể nộp trực tuyến mẫu này tại: www.anoka.k12.mn.us/complaintform. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào trước khi 
nộp đơn than phiền, xin liên lạc Người Điều Phối Tựa Đề IX/Công Chính theo số 763-506-1000 hoặc tại: 
titleIXcoordinator@anoka.k12.mn.us hoặc 2727 N. Ferry St., Anoka, MN 55303. 

http://www.anoka.k12.mn.us/complaintform
mailto:titleIXcoordinator@anoka.k12.mn.us
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