Uniform Complaint Procedures

Los Angeles Unified School District

Attachment A – Tagalog Form

Form Ng Mga Pamamaran sa Magkakatulad ng Reklamo
Apelyido__________________________________ Pangalan
Pangalan ng Mag-aaral (kung naaangkop) _____________________________ Baitang____ Petsa ng
Kapanganakan
Tirahan____________________________________________________________ Apt./Suite #
Lungsod____________________________________ Estado____________________ Zip Kowd
Telepono sa Bahay________________________ Cell Phone________________ Telepono sa Trabaho
Email Address_______________________ Petsa ng Pinaghihinalaang (mga) Paglabag
Paaralan/Tanggapan ng Pinaghihinalaang (mga) Paglabag
Para sa mga paratang ng hindi pagsunod, suriin ang programa o aktibidad na tinukoy sa iyong reklamo kung naaangkop:
q Edukasyon ng adulto

qEdukasyon at
Kaligtasan Pagkatapos ng
Klase

qTeknikal na Edukasyon
sa Pang-agrikulturang
Karera

qTulong sa Kasamahan at
Mga Programang Pagsusuri
para sa Mga Guro ng
California

qTeknikal na Karera at
Teknikal na Edukasyon at
Teknikal na Karera;
Teknikal na Pagsasanay
(Estado)
qPinagsama-samang
Tiyak na Pagtulong

qKarera sa Teknikal na
Edukasyon (Pederal)

qPlanong Lokal sa
Pagsugpo at Mga
Pananagutan (LCAP)

qMay-bayad na Edukasyon

qBatas sa Tagumpay ng
Bawat Mag-aaral/Walang
Naiiwang Bata (Mga Titulo IVII)

q Katakip na mga Pasilidad
qMga Sentro ng
para sa isang
Panrehiyong
Nagpapagatas, Buntis at
Pagtatrabaho at Mga
Mga Magulang
Programa
q Edukasyon sa Pagsugpo sa Paggamit ng Tabako

q Mga Pagsusuri sa
Programa ng Mga Sentro ng
Edukasyon ng Amerikano Indiano at Edukasyon ng
Maagang Yugto ng
Pagkabata
qPangangalaga sa Bata at
Pag-unlad

qBilingguwal na Edukasyon

qMga Tagal ng Kurso
nang walang Pangedukas yong Nilalaman

qTulong na Nakakaapekto
sa Ekonomiya

qEdukasyon ng Migrante

qMga Tala ng Pagtuturo sa
Pisikal na Edukasyon

qEdukasyon ng mga Magaaral sa Foster Care,
Walang Tirahan, dating
Juvenile Court Pupils ngayon
Nakatala sa Distrito, Mga
Bata ng Mga Pamilyang
Militar, mga nag-aaral ng
paglilipat at mga nasa mga
programa ng bagong dating
qMga Bayarin ng Mag-aaral

qMga Plano ng
Kaligtasan sa Paaralan

qEspesyal na Edukasyon

qNutrisyon ng Bata

qPreschool ng Estado

Para sa mga reklamo ng hindi makatarungang diskriminasyon, panliligalig, pananakot o pang-aapi (empleyado-sa-magaaral, mag-aaral-sa-mag-aaral, ikatlong partido sa mag-aaral, empleyado sa ikatlong partido) na inihain nang hindi lalampas
sa anim na buwan mula sa petsa nang ito ay maganap o nang malaman na ito ay naganap, suriin ang aktuwal o
nahihiwatigang protektadong mga grupo kung saan ibinatay ang pinaghihinalaang paggawi:
qKasarian
qSeksuwal na Oryentasyon
qKasarian
qPagkakakilanlan ng Kasarian
q Pagpapahayag ng Kasarian
qLipi
qPagkakakilanlan ng Etnikong Grupo qLahi o Etnisidad
qRelihiyon
qNasyonalidad
qBansang Pinagmulan
qKalagayang Pandarayuhan
qKulay
qPangkaisipan o Pisikal na Kapansanan
qNagpapasusong Mag-aaral
qEdad
qKaugnayan sa isang tao o grupo na may isa o higit pang aktuwal o nahihiwatigang mga grupo na nakatala dito
Para sa mga reklamo ng pang-aapi na hindi batay sa protektadong mga grupo at iba pang mga reklamo na hindi
nakatala sa pormang ito, makipag-ugnayan sa inyong Titulo IX ng paaralan/Tagapangasiwa sa Reklamo ng Pangaapi, Tagapangasiwa ng Lugar o Tagapangasiwa ng Lokal na Distrito ng mga Operasyon. Para sa mga reklamo ng
diskriminasyon o panliliganig na empleyado sa empleyado, makipag-ugnayan sa seksyon ng Patas na Oportunidad
ng Distrito sa (213) 241-7685.
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Mga Lokal na Distrito:
q Hilagang-Silangan (818) 252-5400
q Silangan (323) 224-3100

q Hilagang-Kanluran (818) 654-3600
q Kanluran (31) 914-2100

q Timog (310) 354-3400
q Gitna (213) 241-0126

Kung nakipag-ugnayan ka na sa inyong paaralan at Lokal na Distrito at nangangailangan pa rin ng tulong, mga
pagsasangguni o pagkukunan, makipag-ugnayan sa Tanggapan ng Pagsunod sa Katarungang Pang-Edukasyon sa (213)
241-7682.
1. Mangyari lamang ibigay ang mga katotohanan tungkol sa inyong reklamo. Magbigay ng mga detalye tulad ng mga
pangalan ng mga taong sangkot, mga petsa, kung ang mga saksi ay naroroon, atbp., na maaaring makatulong sa
tagapagsiyasat ng reklamo.

2. Sinubukan mo na bang talakayin ang iyong reklamo sa sinumang tauhan ng Distrito? Kung oo, kanino at ano ang
resulta?

3. Magbigay ng mga kopya ng anumang nasusulat na mga dokumento na maaaring nauugnay o sumusuporta sa iyong
reklamo.
Inilakip ko ang pantulong na mga dokumento.

Oo_____

Hindi_____

Lagda _______________________________________________________________ Petsa ______________
Ipadala sa pamamagitan ng koreo, fax o email ang inyong reklamong UCP/mga dokumento sa:

Julie Hall-Panameño, Director
District Title IX Coordinator/Section 504 Coordinator
Educational Equity Compliance Office
Los Angeles Unified School District
333 South Beaudry Avenue, 20th Floor
Los Angeles, CA 90017
Fax: (213) 241-3312
EquityCompliance@lausd.net
Para sa higit pang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay Doktor Joseph Green, Tagapag-ugnay ng UCP, sa
(213) 241-7682.
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