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 ناحیھ مدارس متحد لوس آنجلس
 فرم رویھ ھای شکایت یکسان

 
 خانوادگی__________________________________ نام_____________________________نام 

 
 نام دانش آموز (اگر کاربرد دارد)_____________________________ کالس____ تاریخ تولد_________

 
 _نشانی____________________________________________________________ آپارتمان شماره________

 
 شھر__________________________________________________ ایالت______ کد منطقھ_________

 
 تلفن منزل__________________ تلفن ھمراه________________ تلفن محل کار_________________

 
 نشانی ایمیل___________________________

 
 تخلف _________________________تاریخ تولد مورد نظر_________ مدرسھ/اداره م

 :کنید انتخابن، لطفا برنامھ یا فعالیتی کھ در شکایت شما قید شده است را، در صورت داشتن کاربرد، ودر مورد اتھامات  عدم پیروی از قان
 
 آموزش بزرگساالن       کمکھای دستھ بندی شده یکپارچھ  آموزش مھاجران 
 آموزش فنی/مشاغل 
  و رشد کودکانمراقبت 
 تغذیھ کودکان 
 آموزش استثنائی  ھزینھ دانش آموز برای فعالیتھای آموزشی  حمایت قانونی/بی خانمان 
 آموزش پس از مدرسھ/ایمنی  آموزش فنی حرفھ ای کشاورزی  NCLB 
 آموزش استفاده از دخانیات   طرح کنترل مسئولیت محلی  دقایق تربیت بدنی 
  زبانھدو آموزش  قانون ھمھ دانش آموزان موفق می شوند   کمکھای آسیب اقتصادی 
  مھاجرینآموزش  طرحھای ایمنی مدرسھ   پیش دبستان ایالتی 
 برنامھ کمک بھ دانش آموز و برنامھ ھای بررسی معلمان کالیفرنیا 
  تحصیالت شغلی و فنی و آموزش شغلی و فنی 
  آموزشی/دوره ھای گذرانده شده برای فارغ التحصیل شدن/آموزش پس از دوره متوسطھدوره ھای بدون محتوی 
   مراکز آموزش سرخ پوستان آمریکا و ارزشیابیھای برنامھ آموزش اولیھ کودکان 
 مراکز و برنامھ ھای شغلی منطقھ ای 

وز، دانش آموز بھ دانش آموز و گروه ثالث بھ دانش ، آزار، تھدید و/یا ارعاب (کارمند بھ دانش آمدر مورد شکایات مربوط بھ  تبعیض
  آموز)، لطفا خصوصیت حفاظت شده واقعی یا درک شده کھ بر اساس آن رفتار انجام شده است را انتخاب کنید:

 جنس  تمایل جنسی  جنسیت 
 ھویت جنسی  ابراز جنسی  دودمانی 
 ھویت گروه قومی  نژاد یا قوم  مذھب 
 ملیت  ملیت اصلی  سن 
 رنگ پوست  معلولیت ذھنی یا بدنی  دانش آموز شیرده 
 مرتبط بودن با فرد یا گروھی کھ یک یا چند مورد از خصوصیتھای ذکر شده در باال را داشتھ باشد  

، در مورد شکایات مربوط بھ  تبعیض، آزار، تھدید و/یا ارعاب (کارمند بھ دانش آموز، دانش آموز بھ دانش آموز و گروه ثالث بھ دانش آموز)
 لطفا خصوصیت حفاظت شده واقعی یا درک شده کھ بر اساس آن رفتار انجام شده است را انتخاب کنید: 

 
 مناطق محلی:

 
  5400-252 (818)شمال شرقی   3600-654 (818)شمال غربی    3400-354 (310)جنوب 
  3100-224 (323)شرق   2100-914 (31)غرب   0126-241 (213)مرکزی 
 

با  اگر با مدرسھ و ناحیھ محل سکونت خود تماس گرفتھ اید و ھنوز بھ کمک ، معرفی یا منابع نیاز دارید، لطفا با دفتر رعایت برابری تحصیلی
 تماس بگیرید.  7682-241 (213)ره شما
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مکن لطفا موارد و مسائل مربوط بھ شکایت خود را ارائھ کنید. جزئیاتی مانند نام افرادی کھ درگیر شکایت می باشند، شاھد در صورت وجود کھ م
 است برای تحقیق کننده مفید باشد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پرسنل ناحیھ متحد مدارس لوس آنجلس تماس بگیرید؟ در این صورت، با چھ کسی صحبت  آیا سعی کرده اید در مورد شکایت خئد با یکی  از .1
 کرده اید و نتیجھ چھ بود؟

 
 
 
 
 
 
 

 لطفا نسخھ ھایی از اسناد کتبی کھ ممکن است بھ شکایت شما مربوط بوده یا از آن پشتیبانی کنند را ارائھ کنید.  .2
 

 خیر___ بلی___   من اسناد پشتیبانی را ضمیمھ کرده ام. 
 
 

 امضاء____________________________________________________ تاریخ ______________

 کنید: را بھ نشانی زیر فکس، پست یا ایمیلشکایات/اسناد خود 

 جولی ھال پانامنو، مدیر
 504ھماھنگ کننده ماده نھ ناحیھ/ھماھنگ کننده بخش 

 دفتر رعایت برابری تحصیلی
 ارس متحد لوس آنجلسناحیھ مد

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

 3312-241 (213)فکس: 
EquityCompliance@lausd.net 

 
 تماس بگیرید.  7682-241 (213)با شماره تلفن  UCPبرای کسب اطالعات بیشتر، با دکتر جوزف گرین، ھماھنگ کننده 

 


