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  روش ثبت شکايت:
  

هر فرد، سازمان يا سازمان عمومی می تواند توسط پست 
يا فکس يا به صورت کتبی، شکايت خود را به نشانی زير 

  ارسال نموده يا تحويل نمايد:

  

 Julie Hall-Panameño, Director  
Educational Equity Compliance Office  

Los Angeles Unified School District  
Floor th20 -333 South Beaudry Avenue   

Los Angeles, CA 90017  
  7682-241 (213)فکس: 

  

هر فردی که دارای معلوليت می باشد يا نمی تواند شکايت 
می تواند از سرپرست/جانشين دفتر  ،خود را کتبا آماده کند

کمک دريافت کرده يا با دفتر رعايت برابری تحصيلی با 
  ) تماس بگيريد.213) 241-7682شماره 

  

ناحيه محرمانه بودن شکايت را تا سرحد امکان تضمين می 
کند.  ناحيه انتقام گيری بر عليه کسی که شکايت کرده است يا 

است را ممنوع کرده  در روند تحقيقات شکايت شرکت کرده
  است.

  

آموزش و پرورش شکايات که § 262.3بر اساس قانون
جبران رسمی قانون کشوری محسوب می شوند هم ممکن 
است بر اساس قانون ايالتی يا فدرال تبعيض، آزار، تهديد و/يا 

  ارعاب هم تفسير شوند.

  

و رويه های شکايت به صورت   UCPنسخه ای از سياست 
  باشد. رايگان موجود می

  

داريد، با دکتر جوزف گرين،  یسؤال UCPچنانچه در مورد 
 7682-241 (213)با شماره تلفن  UCPهماهنگ کننده 

  تماس بگيريد.

  تحقيق در مورد شکايت
  و پاسخ:

  
هر شکايت توسط دفتر ناحيه، واحد، بخش، شعبه يا ناحيه 

  محلی مربوط بررسی می شود.  تحقيقات و پاسخ ناحيه:
برای شکايت شاکی و پرسنل ناحيه فراهم فرصتی را  . 1

می کند تا بتوانند اطالعات مربوط به شکايت را ارائه 
  نمايند

اطالعات الزم را از افراد يا شاهدان که می توانند  . 2
  مدارکی يا شواهدی ارائه کنند، کسب نمايند

  بررسی اسناد مربوطه . 3
منجر به گزارش کتبی نتايج به زبان انگليسی يا زبان  . 4

شاکی می شود که حاوی نتايج تحقيق و تصميم اصلی 
ناحيه از جمله اقدام (اقدامات) اصالحی، در صورت 
وجود، و رويه های جبرانی پيشنهاد شده در صورت 

  نياز  می باشد
روز از تاريخ دريافت شکايت  60انجام تحقيقات ظرف  . 5

کتبی مگر اينکه شاکی به صورت کتبی موافقت نمايد که 
  يابد  مدت تحقيق افزايش

  آگاه کردن فرد يا سازمان در مورد رويه های تجديد نظر . 6

  روش درخواست تجديد نظر:
  

افراد يا سازمانهايی که مخالف نتايج تحقيق و تصميم ناحيه يا 
) می IX) يا نهم (VIتصميمات دفتر محلی در مورد بند ششم (

روز فرصت دارند تا پس از دريافت گزارش يافته ها  15باشند، 
  تجديد نظر خود را ثبت نمايند.   تقاضای

تجديد نظر بايد به صورت کتبی بوده و  حاوی نسخه ای از 
شکايت اصلی و همچنين نسخه ای از تصميم ناحيه باشد. 

  تقاضای تجديد نظر بايد به نشانی زير ارسال شود:

California Department of Education  
1430 N Street  

Sacramento, CA 95814  

روزه تحقيقات و پاسخ ناحيه از زمانی  60ضرب االجل 
  که شکايت کتبی دريافت شود، آغاز می گ ردد.

  
  رويه های 

  شکايات
  )UPCيکسان (

  
  

  
  

  دفتر رعايت برابری تحصيلی 
  

(213) 241-7682  
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  هدف از تهيه اين بروشور چيست؟
  

ناحيه متحد مدارس لوس آنجلس مسئوليت اصلی اطمينان از رعايت 
قوانين و مقررات فدرال و ايالتی را بر عهده دارد و شکايات مربوط 

به به عدم رعايت اين قوانين و مقررات از جمله موارد مربوط 
تبعيض، آزار، تهديد و/يا ارعاب؛ هزينه کردن غير مجاز دانش 
آموزان برای فعاليتهای آموزشی؛ عدم رعايت قوانين مربوط به دقايق 
آموزشی تربيت بدنی در کالسهای تعيين شده؛ عدم رعايت مقررات 
آموزشی که تحت مراقبت قانونی بوده و دانش آموزانی که بی خانمان 

وره های آموزشی بدون محتوی آموزشی و دوره می باشند؛ ارائه د
هايی که قبال انجام شده/نمره گرفته اند که برای نيازها/پيش نيازها 
آموزش پس از دوره متوسطه و دريافت ديپلم کافی می باشند، بجز در 
شرايط مشخص شده، قصور در پذيرش دانش آموزانی که شير می 

بوط به طرح محلی دهند و قصور در رعايت نيازهای قانونی مر
.  ناحيه به دنبال را رسيدگی می کند )LCAPکنترل مسئوليت پذيری (

حل و فصل شکاياتی که مطابق با رويه های تعيين شده در قانون 
و سياستها و رويه های ناحيه از §§ 4600-4678نظارت کاليفرنيا 

جمله اتهامات مربوط به گرفتن انتقام به خاطر مشارکت در رويه 
UCP /يا تصميمات تجديد نظر در مورد چنين شکاياتی می باشد.  و  

.  

خصوصيات حفاظت شده بر اساس 
UCP:  

  
اتهامات مربوط به تبعيض، آزار، تهديد و/يا ارعاب دانش آموزان 

§ 422.55بر اساس خصوصيات حفاظت شده که در قانون جزايی 
شامل جنسيت واقعی يا در نظر § 220و قانون آموزش و پرورش 

گرفته شده، گرايش جنسی، جنسيت، هويت جنسيتی، بيان جنسيت، 
نژاد يا قوميت، هويت گروه قومی، طايفه ای، مليتی، اصالت ملی، 
مذهب، رنگ پوست، معلوليت ذهنی يا بدنی، سن يا بر اساس 

يک فرد يا گروه که دارای يکی از اين دسته بنديهای  که با یافراد
در تمامی برنامه ها يا  اشند وارتباط داشته ب تعريف شده باشد

، د يا کمکهای چشمگير انجام می دهدفعاليتهايی که انجام می ده
   می باشد.

شکايات مربوط به  تبعيض، آزار، تهديد و/يا ارعاب بايد ظرف 
شش ماه از تاريخ وقوع حادثه ذکر شده يا تاريخی که اطالعات 

  ثبت شوند. الزم مربوط به واقعه مذکور در ابتدا کسب شده است،

  :UCPبرنامه های تحت 
  

  
  تبعيض، آزار، تهديد و/يا ارعاب  .1

a.  کارمند به دانش آموز، دانش آموز به دانش آموز، گروه
  ثالث به دانش آموز

b.  ممکن است شامل اتهامات مربوط به قصور در ارائه
  تسهيالت معقول برای دانش آموزان شير ده باشد

  
  بندی شده استفاده می کندبرنامه ای که از بودجه های طبقه  .2

a. آموزش بزرگساالن  
b. آموزش پس از مدرسه و ايمنی  
c. آموزش فنی حرفه ای کشاورزی  
d.  مراکز آموزشی سرخ پوستان آمريکا و ارزشيابی های

 برنامه آموزش اوليه کودکان
e. آموزش دو زبانگی 
f. برنامه کمک به دانش آموزان و برنامه های برسی 

 معلمان کاليفرنيا
g.  تحصيالت فنی و آموزش مشاغل فنی ومشاغل فنی و 

  آموزش فنی حرفه ای
h. مراقب و رشد کودکان  
i. تغذيه کودکان  
j. خدمات مراقبت قانونی از جوانان و جوانان بی خانمان  
k. کمکهای آسيب اقتصادی 
l.  قانون Every Student Succeeds 

m .  خدمات مراقبت قانونی از جوانان و جوانان بی
  ن خانما

n. آموزش مهاجرين  
o.  قانونNo Child Left Behind )2001 که شامل (

دک بهبود پيشرفت تحصيلی، آموزش جبرانی، مهارت ان
 اما محدودمی باشد  زبان انگليسی و آموزش مهاجران

 به اين موارد نمی شود.
p. برنامه ها و مراکز آموزش شغلی منطقه ای 
q. طرحهای ايمنی مدارس  
r.  آموزش استثنائی 
s. پيش دبستانی ايالتی  
t. دخانيات آموزش استفاده از  

  
دريافت وجه غير مجاز از دانش آموز  بر اساس قانون  .3

ماده قانون اساسی کاليفرنيا در § 5و § 49011آموزشی 
  مورد فعاليتهای آموزشی

a.  دانش آموزان مدارس برای شرکت در فعاليتهای آموزشی
  مجبور به پرداخت وجه نمی باشند.

b.  ملزومات، مواد و تجهيزات مورد نياز برای شرکت در
فعاليتهای آموزشی بايد به صورت رايگان در اختيار دانش 

  آموز قرار داده شود.
  

  
دانش آموز لزومی به پرداخت وجه برای يک فعاليت آموزشی 
ندارد مگر اينکه پرداخت چنين هزينه ای بر اساس قانون مجاز 

آموزشی را نقض نکند. شکايت هزينه § 49011بوده و قانون 
يکسال از تاريخی که تخلف مذکور  دانش آموز بايد کمتر از

 شکايت را می توان به صورت رخ داده است انجام شود.
 ناشناس در صورتی که شواهد يا اطالعات کافی که بتوان از
 آن برای پشتيبانی از اتهام عدم پيروی استفاده کرد، ثبت کرد.

ناحيه با حسن نيت تالش خواهد کرد تا تالشهای معقول خود را 
يی و باز پرداخت وجه به تمامی دانش آموزان که  برای شناسا

هزينه دانش آموز پرداخت کرده اند را ظرف يکسال قبل از 
  ثبت شکايت پرداخت کند.

  
  دوره های آموزشی تربيت بدنی مدارس ابتدايی .4

  
قصور در پيروی از نيازهای قانونی در مورد توسعه،  .5

که شامل شناسايی  LCAPبکارگيری و بهنگام کردن ساالنه 
اهداف ساالنه، اقدامات الزم برای اجرای اهداف و سنجش 
پيشرفت گروه فرعی دانش آموز بر اساس شاخصهای موجود 
بر اساس الويتهای هشت گانه اياالت و همسويی آن با طرح 

  بودجه هزينه ناحيه می باشد.
  
ثبت نام در دوره های بدون محتوی آموزشی و از قبل انجام  .6

دوره های سطح بندی شدن برای تامين نياز يا پيش  شده يا
  نيازهای آموزش پس از دوره متوسطه و دريافت ديپلم

  


