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Ինչպես  ներկայացնել  բողոք  
 
Ցանկացած անձ, կազմակերպություն կամ 
հասարակական գործակալություն կարող է 
էլեկտրոնային նամակով կամ ֆաքսով ուղարկել 
գրավոր բողոք հետևյալ հասցեով` 
 
 

Julie Hall-Panameño,  տնօրեն  
Educational Equity Compliance Office 

Los Angeles Unified School District 
333 South Beaudry Avenue - 20th Floor 

Los Angeles, CA 90017 
Ֆաքս: (213) 241-3312 

 
 

Ցանկացած ֆիզիկական սահմանափակումներ ունեցող 
անձ կամ նա, ով չի կարող գրավոր բողոք պատրաստել, 
կարող է ստանալ աջակցություն կայքի 
ադմինիստրատորից/պաշտոնակատարից կամ 
զանգահարելով Կրթական Արդարության Ապահովման 
Գրասենյակ հետևյալ հեռախոսահամարով`(213) 241-
7682. 

Շրջանը երաշխավորում է առավելագույնս պահպանել 
գաղտնիությունը: Շրջանն արգելում է որևէ անձի հանդեպ 
հետապնդումը, ով ներկայացրել է բողոք կամ մասնակցել 
է բողոքի ուսումնասիրության գործընթացին:  

Համաձայն §262.3 Կրթական օրենսգրքի` բողոք 
ներկայացնող անձինք  քաղաքացիական իրավունքի 
ներկայացուցիչներն են և կարող են ենթարկվել 
խտրականություններին, ոտնձգություններին,  
ահաբեկությանը և/կամ սպառնալիքներին առնչվող 
պետական կամ դաշնային օրենքներին:  

Շրջանի Միաձև բողոքարկման ընթացակարգերի 
քաղաքականության վերաբերյալ պատճենը և 
բողոքարկման ընթացակարգը կտրամադրվեն անվճար:   

UCP (Միաձև բողոքարկման ընթացակարգերի) 
վերաբերյալ հարցերի համար դիմել Binh Nguyen, UCP 
կոորդինատորին հետևյալ հեռախոսահամարով` (213) 
241-7682. 

Բողոքների  
ուսումնասիրությունն  ու  

պատասխանը   
 
Ցանկացած բողոք ուսումնասիրվում է Շրջանի 
համապատասխան գրասենյակի, բաժնի, բաժանմունքի, 
մասնաճյուղի կամ Կրթական Ծառայության Կենտրոնի 

գրասենյակի (ESC) կողմից: Ուսումնասիրությունից 
հետո Շրջանի պատասխանը.   

1. Բողոքարկողին տալիս է բողոքի վերաբերյալ 
տեղեկատվություն 

2.  Ապահովում է բողոքին առնչվող 
տեղեկատվություն` ստացված այլ անձանցից կամ 
վկաներից, որոնք կարող են տրամադրել 
ապացույցներ կամ տեղեկատվություն 

3. Կարող է տրամադրել որևէ արձագանք 
պարունակող փաստաթղթեր 

4. Պատրաստում է “Բացահայտումների զեկույց” 
անգլերեն կամ բողոքարկողի մայրենի լեզվով, որը 
պարունակում է ուսումնասիրության արդյունքում 
կատարված բացահայտումներ և Շրջանի վճիռը, 
ներառյալ ուղղիչ գործողություն/ներ/, եթե դրանք 
առկա են և առաջարկվող միջոցներ, եթե դրանք 
կիրառելի են:  

5. Եզրափակում է ուսումնասիրությունը գրավոր 
բողոքը ստանալու պահից 60 օրվա ընթացքում, 
եթե բողոքարկողը չի արտահայտում 
համաձայնություն գրավոր դիմում ներկայացնել 
երկարաձգելու ուսումնասիրության ժամկետը:  

6. Ծանուցում է տվյալ անձին կամ 
կազմակերպությանը բողոքարկման 
ընթացակարգերի վերաբերյալ:  

 
Ինչպես  բողոքարկել  

 
Այն անձինք կամ կազմակերպությունները, որոնք 
համաձայն չեն ուսումնասիրության բացահայտումների 
կամ Շրջանի վճռի կամ տեղական որոշումների հետ, 
որոնք առնչվում են VI-րդ կամ IX-րդ Գլխին, ունեն  15  օր 
“Բացահայտումների զեկույցը’’ ստանալու պահից հետո 
բողոքարկելու համար:  

Բողոքարկումը պետք է կատարվի գրավոր ձևով և 
պարունակի բնօրինակի, ինչպես նաև Շրջանի որոշման 
պատճենը: Բողոքարկումն անհրաժեշտ է ուղարկել. 

California Department of Education 
1430 N Street 

Sacramento, CA 95814 
 
 

 
 

Միաձև  
բողոքների  

ընթացակարգեր  
(UCP) 

 
 

 
 

Կրթական  արդարության  
ապահովման  
Գրասենյակ   

 
 (213) 241-7682 

Ուսումնասիրության  և  Շրջանի  
որոշման  համար  նախատեսված  

60 օրյա  ժամկետը  սկսվում  է  
գրավոր  բողոքը  ստանալու  

պահից  
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Ինչու՞  այս  գրքույկը .  
 
Լոս Անջելեսի Միացյալ Դպրոցական Շրջանի hիմնական 
պատասխանատվությունն է ապահովել 
համապատասխանությունը կիրառվող պետական և 
դաշնային օրենքներին և իրավական ակտերին և 
ուսումնասիրել այդ օրենքների և իրավական ակտերի 
անհամապատասխանությանը վերաբերող բողոքները, 
որոնք վերաբերում են խտրականություններին, 
ոտնձգություններին, ահաբեկություններին և/կամ 
կրթական գործունեության համար աշակերտական 
վճարների անթույլատրելի գանձմանն ուղղված 
սպառնալիքներին, ինչպես նաև 
անհամապատասխանությանը Տեղական 
վերահսկողության հաշվետվության պլանի (LCAP) 
օրինական պահանջներին:  Շրջանը պետք է ձգտի գտնել 
այդ բողոքների լուծումները` Կալիֆորնիայի Օրենսգրքի 
§4600-4687 Ակտերում սահմանված ընթացակարգերի և 
Շրջանի քաղաքականության ու ընթացակարգերի 
համաձայն:  

 
Պաշտպանված  անձինք` 

UCP-ի  ներքո  
 
Խտրականության, ոտնձգությունների, ահաբեկման և/կամ 
սպառնալիքների վերաբերյալ ուսանողների 
մեղադրանքները` հիմնված պաշտպանված անձանց 
մասին  §422.55 քրեական օրենսգրքի և §220 Կրթական 
օրենսգրքի համապատասխան կետերի վրա, կարող են 
որպես պատճառ ներառել փաստացի կամ ենթադրյալ 
սեռը, սեռական կողմնորոշումը, գենդերը, գենդերային 
անհատականությունը, գենդերային դրսևորումը, ռասան 
կամ էթնիկական խումբը, էթնիկական խմբի 
նույնականացումը, նախահայրերը, ազգությունը, ազգային 
ծագումը, կրոնը, գույնը, մտավոր և ֆիզիկական 
սահմանափակումները, տարիքը կամ անձի 
պատկանելությունը որևէ անձի կամ խմբի նշված մեկ կամ 
ավելի փաստացի կամ ենթադրյալ կատեգորիաներից, 
տվյալ անձի վարած ծրագիրը կամ գործունեությունը կամ 
նրա կողմից ցուցաբերված նշանակալի աջակցությունը 
որևէ ծրագրում կամ գործունեության մեջ:  
 

Խտրականության, ոտնձգությունների, ահաբեկման և/կամ 
սպառնալիքների մասին բողոքները պետք է ներկայացվեն 
դեպքը տեղի ունենալու կամ դեպքի մասին փաստերն 
առաջին անգամ ձեռք բերելու պահից սկսած 6 ամսվա 
ընթացքում 
  

Ծրագրեր  UCP-ի  ներքո 
 

 
1. Խտրականություն, ոտնձգություն, ահաբեկում կամ 

սպառնալիքներ 
 

a. Աշխատալիցն ուսանողին 
b. Ուսանողն ուսանողին 
c. Երրորդ կողմն ուսանողին 

 

2. Ծրագրեր, որոնք ներառված են դասակարգային 
ֆինանսավորման մեջ. 
 
a. Չափահասների կրթություն 
b. Համախմբված դասակարգային օգնություն 
c. Գաղթականների կրթություն 
d.  Տեխնիկական Կարիերա/ Տեխնիկական 

կրթություն/ Տեխնիկական ուսուցում  
e. Երեխայի խնամք և զարգացում 
f. Մանկական սնունդ 
g. Հատուկ կրթություն 

 

3. Կրթական գործունեության համար աշակերտական 
վճարների անթույլատրելի գանձում  

 
a. Շրջանի աշակերտներից չի պահանջվում գանձել 

աշակերտական վճար կրթական գործունեության 
մասնակցության համար  

b. Պահեստային միջոցները, նյութերը և 
սարքավորումները, որոնք անհրաժեշտ են 
մասնակցելու կրթական գործունեությանը, 
աշակերտներին կտրամադրվեն անվճար 

 
 

* "Աշակերտական վճարը’’ նշանակում է վճարում, 
կանխավճար կամ այլ ծախս, որը պարտադրված է 
աշակերտին, աշակերտի ծնողին կամ խնամակալին` 
խախտելով §49011 Կրթական օրենսգիրքը և 
Կալիֆորնիաի սահմանադրության 9-րդ հոդվածի   §5 
կետը:  
 
Աշակերտից չեն կարող պահանջել վճարել 
աշակերտական վճար կրթական գործունեությանը 
մասնակցելու համար, եթե միայն այդ վճարումը 
հատուկ ձևով չի թույլատրվում օրենքով և չի 
խախտում §49011 կրթական օրենսգիրքը: 
Ուսումնական աշխատանքներին մասնակցելու 
համար աշակերտից վճար վերցնելու 
կապակցությամբ բողոքը պետք է ներկայացվի ոչ ուշ, 
քան ենթադրյալ խախտումը  կատարվելու օրվանից 
հետո մեկ տարվա ընթացքում։ Շրջանը 
բարեխղճորեն կաշխատի ձեռնարկել ողջամիտ 
ջանքեր` բացահայտելու և լիովին փոխհատուցելու 

բոլոր աշակերտներին, ծնողներին/խնամակալներին, 
ովքեր բողոքը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ 
տարվա ընթացքում վճարել են աշակերտի վճար։ 
 

4. Անհամապատասխանություն օրինական 
պահանջներին, ինչպիսիք են LCAP-ի զարգացումը, 
ընդունումը և տարեկան թարմացումը: Այն ներառում է 
տարեկան նպատակների սահմանումը, նպատակների 
իրականացմանն ուղղված գործողությունները և 
ուսանողական ենթախմբերի առաջընթացի 
գնահատումը այն ցուցանիշների միջոցով, որոնք 
հիմնված են Պետական 8 առաջնահերթությունների 
վրա և համապատասխանեցված են Շրջանի ծախսերի 
պլանին:  

 
Պետական առաջնահերթություններն են` 
ուսանողների համար ապահվել հասանելիություն 
լիազորված ուսուցիչներին և ուսանողական նյութերին, 
որոնք համապատասխանեցված են ստանդարտներին 
և անվտանգ են; Կալիֆորնիայի ակադեմիական 
ստանդարտների իրականացումը; ծնողների 
ներգրավվածությունն ու մասնակցությունը; 
ուսանողների նվաճումների և  արդյունքների 
բարելավումը տարբեր միջոցներով; աջակցությունը 
ուսանողական ներգրավվածությանը; դպրոցի 
մթնոլորտի և կապակցվածության կարևորումը; 
հավաստիացումը, որ բոլոր ուսանողներին հասանելի 
են այն դասերը, որոնք նրանց նախապատրաստում են 
քոլեջի և հետագա կարիերայի համար և ուսանողների 
այլ կարևոր արդյունքների գնահատումը, որոնք 
վերաբերում են տվյալ ուսումնական ոլորտին:  
 

 


