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Paano Magsumite ng 
isang Reklamo 

 
Ang sinumang tao, organisasyon, o pampublikong 
ahensiya ay maaaring magpadala ng sulat o mag-fax ng 
isang nakasulat na reklamo sa: 
 
 

 Julie Hall-Panameño, Direktor 
 Educational Equity Compliance Office  

(Opisina sa Pagsunod sa Pagiging Patas sa Edukasyon) 
Los Angeles Unified School District 

333 South Beaudry Avenue - 20th Floor 
Los Angeles, CA 90017 

Fax: (213) 241-3312 
 

 

Ang sinumang tao na may kapansanan o hindi makagawa 
ng isang nakasulat na reklamo ay maaaring makatanggap 
ng tulong mula sa tagapangasiwa o itinalaga sa lugar sa 
pamamagitan ng pagtawag sa Educational Equity 
Compliance Office sa (213) 241-7682. 

Tinitiyak ng District ang pagiging kompidensyal sa 
pinakamalawak na saklaw hangga’t maaari. 
Ipinagbabawal ng District ang paghihiganti laban sa 
sinuman na magsasampa ng isang reklamo o lalahok sa 
proseso ng pagsisiyasat sa reklamo. 

Alinsunod sa Alituntunin ng Edukasyon §262.3, ang Mga 
Nagrereklamo ay pinapayuhan na maaari rin magamit ang 
mga remedyo ng batas sibil sa ilalim ng mga batas ng 
estado o pamahalaan sa diskriminasyon, panggugulo, 
pananako at/o pang-aapi. 

Ang isang kopya ng patakaran ng UCP ng District at mga 
pamamaraan ng reklamo ay makukuha nang walang 
bayad. 

Para sa mga tanong hinggil sa UCP, makipag-ugnayan 
kay Binh Nguyen, Coordinator ng UCP sa (213) 241-
7682. 

 
Pagsisiyasat at Pagtugon 

sa Reklamo 
 
Ang bawa’t reklamo ay sinisiyasat ng naaangkop na 
opisina, unit, sangay, branch ng District, o opisina ng 

Educational Service Center (ESC). Ang pagsisiyasat at 
pagtugon ng District ay: 
1. Nagbibigay ng isang pagkakataon sa nagrereklamo 

at tauhan ng District na magpakita ng may 
kaugnayang impormasyon sa reklamo. 

2. Kumukuha ng may kaugnayang impormasyon 
mula sa ibang mga tao o saksi na maaaring 
magbigay ng ebidensiya o impormasyon. 

3. Sinusuri ang mga may kaugnayang dokumento.   
4. Naghahanda ng isang nakasulat na “Ulat ng mga 

Napag-alaman” sa Ingles, o sa pangunahing wika 
ng nagrereklamo, na naglalaman ng mga napag-
alaman ayon sa pagsisiyasat at pagpapasiya ng 
District, kasama ang (mga) pagkilos para iwasto 
ang problema, kung mayroon, at mga 
iminumungkahing paglutas, kung naaangkop. 

5. Tinatapos ang pagsisiyasat sa loob ng 60 araw 
mula sa petsa nang matanggap ang nakasulat na 
reklamo, maliban kung sumasang-ayon ang 
nagrereklamo sa sulat na palawigin ang panahon 
ng pagsisiyasat. 

6. Inaabisuhan ang tao o organisasyon sa mga 
pamamaraan ng apela. 

 

Paano Umapela 
 
Ang mga tao o organisasyon na hindi sumasang-ayon sa 
mga napag-alaman sa pagsisiyasat at pagpapasiya ng 
District, o mga pagpapasiya ng lokal na lugar na 
kinasasangkutan ng Title VI o Title IX, ay mayroong 15 
araw pagkatapos matanggap ang “Ulat ng mga Napag-
alaman” para magsampa na isang apela. 
 
Ang apela ay dapat nakasulat at may kasamang isang 
kopya ng orihinal na reklamo, gayundin ang kopya ng 
pagpapasiya ng District. Dapat ipadala ang apela sa: 
 

California Department of Education 
1430 N Street 

Sacramento, CA 95814 
 

 
 

Uniform 
Complaint 

Procedures  
(UCP) 

 
 

 
 

Educational Equity 
Compliance Office 

 
(213) 241-7682 

Ang 60 araw na panahon para sa 
pagsisiyasat at pagtugon ng Distrito ay 

magsisimula kapag natanggap ang 
nakasulat na reklamo. 
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Bakit ang Brochure na ito? 
 
Ang Los Angeles Unified School District ay mayroong 
pangunahing pananagutan para siguruhin ang pagsunod sa 
mga naaangkop na batas at regulasyon ng estado at 
pamahalaan, at dapat siyasatin ang mga reklamo sa 
ipinagpapalagay na kabiguang sumunod sa mga batas at 
regulasyon na iyon kasama ang mga ipinagpapalagay na 
diskriminasyon, panggugulo, pananakot, at/o pang-aapi, 
walang pahintulot na pagsingil ng mga bayarin ng mag-
aaral para sa mga gawin sa pag-aaral, at kabiguang 
sumunod sa mga legal na kinakailangan na nauukol sa 
Local Control Accountability Plan (LCAP). Dapat 
subukang lutasin ng District ang mga reklamong iyon 
alinsunod sa mga pamamaraan na itinakda sa Alituntunin 
ng Mga Regulasyon ng California §§4600-4687 at ang mga 
patakaran at pamamaraan ng District. 
 

 
Mga Protektadong Uri na 
Sakop sa Ilalim ng UCP: 

 
Kasama sa mga alegasyon ng diskriminasyon, panggugulo, 
pananakot, at/o pang-aapi ng mga mag-aaral batay sa mga 
protektadong uri o katangian, na isinasaad sa Kodigo Penal 
§422.55 at Alituntunin ng Edukasyon §220, ang aktwal o 
ipinapalagay na kasarian, sekswal na oryentasyon, kasarian, 
pagkakakilanlan ng kasarian, pagpapahayag ng kasarian, 
lahi o lipi, pagkakakilanlan ng grupo ng etniko, ninuno, 
nasyonalidad, bansang pinagmulan, relihiyon, kulay, 
kapansanan na pangkaisipan o pisikal, edad, o sa basehan 
ng isang kaugnayan tao sa isang tao o grupo na may isa o 
mahigit pang mga ganitong aktwal o ipinagpapalagay na 
mga kategorya, sa anumang programa o aktibidad na 
isinasagawa nito o kung saan ito nagbibigay ng malaking 
tulong. 
 
Ang mga reklamo ng diskriminasyon, panggugulo, 
pananakot, at/o pang-aapi ay dapat isampa sa loob ng anim 
na buwan mula sa petsa nang naganap ang 
pinaghihinalaang pangyayari o ang petsa kapag unang 
nakuha ang mga katotohonan ng pinaghihinalaang 
pangyayari. 
 

Mga Programa na nasa 
Ilalim ng UCP: 

 

 
1. Diskriminasyon, panggugulo, pananakot, at/o 

pang-aapi 
 
a. Empleyado sa mag-aaral 
b. Mag-aaral sa mag-aaral 
c. Ikatlong partido sa mag-aaral 

 
2. Mga programa na gumagamit ng mga pondo ayon 

sa kategorya 
 
a. Edukasyon para sa Nasa Hustong Gulang 
b. Pinagsamang Tulong ayon sa Kategorya 
c. Edukasyon para sa Dayuhan 
d. Teknikal na Karera/Edukasyong 

Teknikal/Teknikal na Pagsasanay 
e. Pangangalaga at Pagpapalaki ng Bata 
f. Nutrisyon ng Bata 
g. Espesyal na Edukasyon 

 
3. Walang pahintulot na pagsingil ng mga bayarin 

ng mag-aaral* para sa mga gawin sa pag-aaral. 
 

a. Hindi kailangan magbayad ang mga mag-aaral 
ng District para sa paglahok sa mga gawain sa 
pag-aaral. 

b. Ang mga suplay, materyales, at kagamitan na 
kinakailangan para lumahok sa mga gawain sa 
pag-aaral ay dapat ibigay sa mga mag-aaral 
nang walang bayad. 
 

* Ang "bayarin ng mag-aaral" ay 
nangangahulugang isang bayarin, deposito, o 
ibang ipinataw na singil sa mga mag-aaral, o sa 
mga magulang o tagapag-alaga ng mag-aaral, sa 
paglabag sa Alituntunin ng Edukasyon §49011 at 
§5 ng Artikulo IX ng Konstitusyon ng California. 
 
Hindi kailangan magbayad ang mag-aaral ng 
bayarin para sa paglahok sa isang gawain sa 
pag-aaral, maliban kung ang singil para sa 
ganoong bayarin ay partikular na 
pinahihintulutan ng batas at hindi lumalabag sa 

Alituntunin ng Edukasyon §49011. Ang 
reklamo sa singil sa mag-aaral ay kailangang 
isampa nang hindi lalampas sa isang taon mula 
sa petsa nang naganap ang hinihinalang 
paglabag. Susubukang sumali ng Distrito sa 
mga makatwirang pagsisikap nang may 
mabuting hangarin para kilalanin at isauli nang 
buo ang ginastos ng lahat ng mag-aaral, mga 
magulang o tagapag-alaga, na nagbayad ng 
singil sa mag-aaral sa loob ng isang taon bago 
ang magsampa ng reklamo. 
 

4. Ang kabiguang sumunod sa mga legal na 
kinakailangan sa pagbuo, paggamit at taunang 
pag-update ng LCAP, na may kasamang 
pagtukoy sa mga taunang layunin, mga pagkilos 
para isakatuparan ang mga layunin, at pagsukat sa 
pagsulong ng mga mag-aaral sa sub-group sa 
lahat ng indikasyon batay sa walong mga 
prayoridad ng Estado at naalinsunod sa plano ng 
paggastos ng District. 

 
Ang mga prayoridad ng estado ay: pagbibigay sa 
mga mag-aaral ng access sa mga may kredensyal 
na guro, materyales ng instruksiyon na 
naaalinsunod sa mga pamantayan at ligtas na 
pasilidad; pagsasakatuparan ng mga pamantayan 
na pang-akademiko ng California; pagiging 
sangkot at paglahok ng magulang; pagpapahusay 
sa nakakamit ng mag-aaral at mga kinalabasan 
kasabay ng maraming pamamaraan; pagsuporta 
sa pagiging kasali ng mag-aaral; pagbibigay-diin 
sa kalagayan sa paaralan at pagkakaugnay; 
pagsiguro na ang lahat ng mag-aaral ay mayroong 
access sa mga klase na naghahanda sa kanila para 
sa kolehiyo at mga career; at pagsukat sa ibang 
mga mahalagang kinahihinatnan ng mag-aaral 
kaugnay sa mga kinakailangan sa larangan ng 
pag-aaral. 
 

 


