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Uniform Complaint Procedures Form 

BUL-5159.6  September 22, 2016 
Office of the General Councel   

Los Angeles Unified School District 
Formularz - Ujednolicone procedury wnoszenia skarg 
 
Nazwisko ________________________________________________ Imię ______________________________________  

Imię i nazwisko  
ucznia (jeśli dotyczy)  _____________________________________________ Klasa _______ Data urodzenia ____________  

Ulica __________________________________________________________________________ Nr. domu _____________  

Miasto _________________________________________________________ Stan __________ Kod pocztowy ___________  

Telefon domowy __________________ Telefon komórkowy __________________ Telefon do pracy___________________  

Adres e-mail _______________________________________  

Data domniemanego  Szkoła, gdzie nastąpiło 
naruszenia _____________________________________ domniemane naruszenie _________________________________  

W odniesieniu do zarzutów o niezgodność, należy zaznaczyć program lub zajęcia, do których odnosi się skarga, jeśli dotyczy: 
 
 Kształcenie dorosłych   Skonsolidowana pomoc kategoryczna       Opieka nad dziećmi i rozwój 
 Żywienie dzieci   Regionalne ośrodki kształcenia zawodowego 
 Kształcenie specjalne   Opłaty pobierane od uczniów za zajęcia 

edukacyjne 
 Dzieci z rodzin zastępczych/dzieci 

bezdomne 
 Pozaszkolne kształcenie i 

bezpieczeństwo 
  Rolnicze kształcenie zawodowe  „No Child Left Behind” 

 Edukacja odnośnie używania wyrobów 
tytoniowych 

  Lokalny plan kontroli odpowiedzialności  Wychowanie fizyczne  

 Edukacja dwujęzyczna   Prawo „Every Student Succeeds Act"  Program Pomocy Ekonomicznej   
„Economic Impact Aid" 

 Kształcenie migrantów   Plany Bezpieczeństwa w Szkole  Przedszkole Państwowe 
 Kalifornijski Program „Peer Assistance and Review" dla Nauczycieli 
 Edukacja Zawodowa/Techniczna, Kariera w Branży Technicznej i Edukacja Techniczna, Kariera w Branży Technicznej I Kursy 

Techniczne 
 Kursy, które nie mają treści edukacyjnych/wystarczające do spełnienia wymagań/warunków kształcenia pomaturalnego i otrzymania 

dyplomu 
 Ocena programów ośrodków edukacyjnych dla Indian amerykańskich i wczesnego kształcenia dzieci 
 
W celu wniesienia skarg dotyczących dyskryminacji, prześladowania, zastraszania i/lub znęcania się (pracownik w odniesieniu 
do ucznia, uczeń w odniesieniu do ucznia oraz osoba trzecia w odniesieniu do ucznia), należy zaznaczyć kategorie objęte 
ochroną (faktyczne lub postrzegane), na podstawie których oparte zostało domniemane zachowanie, spośród wymienionych 
poniżej: 
 
 Płeć  Orientacja seksualna  Społeczno-kulturowa tożsamość 

płciowa 
 Tożsamość płciowa  Przejaw tożsamości płciowej  Przodkowie 
 Identyfikacja dotycząca grupy etnicznej  Rasa lub pochodzenie etniczne  Wyznanie 
 Narodowość  Pochodzenie narodowe  Wiek 
 Kolor skóry  Niepełnosprawność umysłowa lub fizyczna  Karmiąca uczennica 
 Związek z osobą lub grupą należącą do jednej lub więcej z tych faktycznych lub postrzeganych kategorii wymienionych 

powyżej  
 
W odniesieniu do skarg dotyczących znęcania się, które nie są oparte na podstawie wyżej wymienionych kategorii 
objętych ochroną oraz innych skarg niewymienionych w niniejszym formularzu, należy skontaktować się z 
Menedżerem Tytułu IX/ ds. skarg odnośnie znęcania się, Dyrektorem szkoły lub Koordynatorem operacyjnym we 
właściwym lokalnym Okręgu.  
 
Lokalne Okręgi: 
 
 Północny wschód (818) 252-5400  Północny zachód (818) 654-3600  Południe (310) 354-3400 
 Wschód (323) 224-3100  Zachód (31) 914-2100  Centrum (213) 241-0126 
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W przypadku wcześniejszego kontaktowania się ze daną szkołą oraz lokalnym Okręgiem i potrzeby dalszego wsparcia, 
skierowania lub zasobów, należy zadzwonić do Biura ds. Zgodności oświatowych pod numer (213) 241-7682.  
 
1. Prosimy podać rzeczowe informacje w związku z wnoszoną skargą. Należy podać szczegółowe informacje, takie jak 

nazwiska osób zaangażowanych, daty, czy byli obecni świadkowie itp., które mogą okazać się pomocne dla osoby 
prowadzącej dochodzenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Czy próbowano omówić skargę z członkiem personelu Los Angeles Unified School District? Jeśli tak, z kim i jaki był tego 
skutek? 
 
 
 
 
 
 
 

3. Prosimy dołączyć kopie wszelkich dokumentów w formie pisemnej, które mogą okazać się istotne lub mogą wesprzeć 
wniesioną skargę.  
 
Załączono dokumenty wspierające.    Tak___ Nie___ 
 
 
Podpis ____________________________________________________ Data ______________ 

Prześlij dokumenty/zażalenia drogą pocztową, mailową lub faxem na adres: 
 

Julie Hall-Panameño, Dyrektor 
Koordynator tytułu IX Okręgu/ Koordynator Sekcji 504 

Biuro ds. Zgodności oświatowych 
Los Angeles Unified School District 

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

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

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z Dr Josephem Green, Koordynatorem UCP pod 
numerem (213) 241-7682.  

mailto:EquityCompliance@lausd.net

