MẪU ĐƠN CHẤP THUẬN - TIẾT LỘ TÊN VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO NGƯỜI KHÁC
(Vui lòng in hoặc đánh máy trừ dòng chữ ký)

Tên Quý Vị:
Tên Trường Học hoặc Học Viện Quý Vị Khiếu Nại:

• Mẫu đơn này hỏi quý vị có đồng ý để Phòng Dân Quyền (OCR) tiết lộ tên và thông tin cá nhân của
quý vị hay không khi OCR xác định rằng làm như vậy sẽ hỗ trợ quá trình điều tra và giải quyết khiếu
nại của quý vị.
• Ví dụ, để xác định một trường học có phân biệt đối xử với một người hay không, OCR thường cần tiết lộ
tên và thông tin cá nhân của người đó với nhân viên của trường học để họ xác nhận sự thật hoặc cho thông
tin bổ sung. Khi OCR thực hiện việc đó, OCR thông báo cho nhân viên của trường học rằng mọi hình thức
trả đũa đối với người khiếu nại và các cá nhân khác liên quan tới người đó đều bị cấm. OCR cũng có thể
tiết lộ tên và thông tin cá nhân của người khiếu nại trong cuộc phỏng vấn với các nhân chứng và tư vấn với
chuyên gia.
• Nếu OCR không được phép tiết lộ tên và thông tin cá nhân của quý vị như mô tả ở trên, OCR có thể quyết định
đóng đơn khiếu nại của quý vị nếu OCR nhận thấy cần thiết phải tiết lộ tên và thông tin cá nhân của quý vị để
giải quyết việc trường học có phân biệt đối xử với quý vị hay không.
LƯU Ý: Nếu quý vị gửi đơn khiếu nại cho OCR, OCR có thể tiết lộ một số thông tin về đơn khiếu nại của quý vị cho báo
chí hoặc công chúng, bao gồm tên của trường học hoặc học viện; ngày quý vị gửi đơn khiếu nại, loại phân biệt đối xử
trong đơn khiếu nại của quý vị, ngày đơn khiếu nại của quý vị được giải quyết, bác bỏ hoặc đóng; lý do cơ bản cho quyết
định của OCR; hoặc thông tin liên quan khác. Mọi thông tin OCR tiết lộ với báo chí hoặc công chúng sẽ không bao gồm
tên của quý vị hoặc tên của người thay mặt quý vị gửi đơn khiếu nại.
LƯU Ý: OCR đòi hỏi quý vị phải cung các tài liệu mà họ yêu cầu. Đơn khiếu nại của quý vị có thể bị đóng nếu quý vị
không hợp tác với việc điều tra và các nổ lực của OCR để giải quyết vấn đề.
•
•

Vui lòng ký tên vào phần A hoặc phần B (không ký tên vào cả hai) và gửi lại cho OCR:

Nếu quý vị gửi đơn khiếu nại cho chính quý vị, hãy ký tên vào đơn này.
Nếu quý vị gửi đơn khiếu nại thay mặt cho một người khác, người đó cần ký tên vào đơn này.

NGOẠI LỆ: Nếu đơn khiếu nại được gửi thay mặt cho một người dưới 18 tuổi hoặc một người lớn không có tư
cách pháp nhân, đơn này cần được ký bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó.
•

Nếu quý vị gửi đơn khiếu nại thay mặt cho một nhóm người chứ không phải một người cụ thể, quý vị cần ký tên vào đơn.

A. Tôi chấp thuận cho OCR tiết lộ danh tính của tôi (và danh tính của con/người được giám hộ chưa
thành niên được thay mặt gửi đơn khiếu nại này) với người khác để phục vụ tốt hơn các hoạt động
điều tra và thi hành luật của OCR.

Ký tên

Ngày
HOẶC

B. Tôi không chấp thuận cho OCR tiết lộ danh tính của tôi (và danh tính của con/người được giám
hộ chưa thành niên được thay mặt gửi đơn khiếu nại này) với người khác. Tôi hiểu rằng OCR có
thể phải đóng đơn khiếu nại của tôi.

Ký tên

Ngày

Tôi cam đoan và chịu mọi hình phạt nếu khai man rằng tôi đúng là người có tên ở trên; và đơn khiếu nại được gửi thay mặt cho con/người được giám hộ chưa thành
niên, và tôi là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó. Cam đoan này chỉ áp dụng cho danh tính của người đó và không mở rộng phạm vi đến bất kỳ yêu
cầu nào được gửi trong đơn khiếu nại này.
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