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Ինչպես ներկայացնել բողոք 
 
Ցանկացած անձ, կազմակերպություն կամ պետական 
հաստատություն կարող է ուղարկել փոստով, ֆաքսով 
կամ էլ. փոստով գրավոր ստորագրված UCP բողոք 
հետևյալ հասցեով՝ 

Julie Hall-Panameño, Director 
Educational Equity Compliance Office 

Los Angeles Unified School District 
333 South Beaudry Avenue - 18th Floor 

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

EquityCompliance@lausd.net 
Ցանկացած	hաշմանդամություն	ունեցող	անձ	կամ	նա,	ով	
չի	կարող	գրավոր	բողոք	պատրաստել,	կարող	է	ստանալ	
աջակցություն	 տեղամասի	 ադմինիստրատորից/	
պաշտոնակատարից	կամ	զանգահարել	EECO հետևյալ	
հեռախոսահամարով`	(213)	241-	7682:	

Շրջանը երաշխավորում է, որ գաղտնիությունը  
առավելագույնս կպահպանվի: Բողոք 
ներկայացնողները պաշտպանվում են 
վրեժխնդրությունից: Շրջանն արգելում է որևէ անձի 
հետապնդում, ով ներկայացրել է բողոք կամ մասնակցել 
է բողոքի քննության գործընթացին:  

Կրթական օրենսգրքի §262.3-ի համաձայն` բողոք 
ներկայացնող անձանց բացատրվում է, որ 
քաղաքացիական իրավունքի   պաշտպանության 
միջոցները կարող են լինել նաև հասանելի 
խտրականության, ոտնձգության, ճնշման գործադրման 
և/կամ ահաբեկման մասին պետական կամ դաշնային 
օրենքների շրջանակներում:  

Շրջանի UCP-ի կանոնների և բողոքարկման 
ընթացակարգի պատճենը պետք է տրամադրվի 
անվճար:  

UCP-ի վերաբերյալ հարցերի համար դիմել դ-ր Ջոզեֆ 
Գրինին, UCP-ի կոորդինատորին, հետևյալ 
հեռախոսահամարով` (213) 241-7682: 

Բողոքի քննություն և պատասխան 
միջոցներ 

 
Ցանկացած բողոք ուսումնասիրվում է 
համապատասխան գրասենյակի կողմից, որը տեղյակ է 

օրենքների, ծրագրերի և UCP կանոններին/ 
ընթացակարգերին համապատասխանության 
վերաբերյալ: Քննության և Շրջանի պատասխան 
միջոցները հետևյալն են. 

1. Հնարավորություն է տրվում բողոք ներկայացնողին 
և/կամ պաշտոնապես լիազորված ներկայացուցչին և 
Շրջանի աշխատակազմին ներկայացնել բողոքի հետ 
առնչվող տեղեկատվություն: 

2. Ձեռք է բերվում համապատասխան 
տեղեկատվություն այլ անձանց կողմից կամ 
վկաներից, որոնք կարող են տրամադրել 
ապացույցներ: 

3. Ուսումնասիրվում են համապատասխան 
փաստաթղթեր:  

4. Պատրաստվում է գրավոր զեկույց անգլերեն կամ 
բողոք ներկայացնողի մայրենի լեզվով գրավոր 
բողոքը ստանալու պահից 60 օրվա ընթացքում (եթե 
բողոքատուն չի ներկայացնում գրավոր 
համաձայնություն՝ երկարաձգելու քննության 
ժամկետը), որը պարունակում է հավաքած 
ապացույցների հիման վրա յուրաքանչյուր 
մեղադրանքի վերաբերյալ բացահայտումներ և 
եզրակացություններ, ուղղիչ գործողություններ, եթե 
կիրառելի է: 

5. Տրամադրվում է  բողոքարկման իրավունքի և 
ընթացակարգերի մասին ծանուցում: 

Ինչպես բողոքարկել 
 
UCP-ին վերաբերող ծրագրերի և գործողությունների 
վերաբերյալ Շրջանի որոշումները/եզրակացությունները 
կարող են բողոքարկվել՝ գրավոր բողոքարկում 
ներկայացնելու միջոցով` Շրջանի հետաքննության 
զեկույցը ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում: Դիմումը 
պետք է բացատրի որոշման բողոքարկման հիմքը և 
ներառի նախնական բողոքի պատճենը և Շրջանի 
հետաքննության զեկույցը: Բողոքարկումը պետք է 
ուղարկել հետևյալ հասցեով. 

California Department of Education 
1430 N Street 

Sacramento, CA 95814 
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc 

 
 

 
 

Լոս Անջելեսի միացյալ 
դպրոցական շրջան 

 

Բողոք ներկայացնելու 
միաձև ընթացակարգ 

(UCP) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Կրթական արդարության 
ապահովման գրասենյակ 

(EECO) 
 

(213) 241-7682 
 

  Քննության և Շրջանի պատասխան 
միջոցների համար նախատեսված 60 
օրյա ժամկետը սկսվում է գրավոր 

բողոքը ստանալու պահից: 
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Ինչու՞ այս բրոշյուրը 
 
Սա ամենամյա ծանուցում է բոլոր շահագրգիռ կողմերին այն 
մասին, որ Շրջանի hիմնական պատասխանատվությունն է 
ապահովել համապատասխանություն նահանգի և պետական 
կիրառվող օրենքներին և իրավական ակտերին և ուսումնասիրել 
այդ օրենքների և իրավական ակտերի 
անհամապատասխանության, այդ թվում ցանկացած 
պաշտպանված խմբի հանդեպ խտրականության, ոտնձգության, 
ճնշման գործադրման և/կամ ահաբեկման վերաբերող բողոքները 
կամ այդ բրոշյուրում նշված UCP-ին ենթակա բոլոր ծրագրերին և 
գործողություններին վերաբերող օրենքներին 
անհամապատասխանությունը: Շրջանը ձգտելու է գտնել այդ 
բողոքների լուծումները` Կալիֆորնիայի օրենսգրքի §§4600-4695-
ում սահմանված ընթացակարգերի և Շրջանի 
քաղաքականության ու ընթացակարգերի համաձայն, այդ թվում, 
վրեժխնդրության հետ կապված բողոք ներկայացնելու կամ UCP-
ի գործընթացին մասնակցելու համար հետապնդման հետ և/կամ 
բողոքարկելու Շրջանի որոշումները բողոքների վերաբերյալ:   

Խնամքի տակ գտնվող աշակերտների, անօթևան երեխաների, 
նախկինում անչափահասների դատարանի իրավասության 
ներքո գտնվող և այժմ Շրջանում ընդգրկված աշակերտների, 
զինվորականների ընտանիքներից աշակերտների համար 
կրթական իրավունքների և բողոքարկման գործընթացների 
ստանդարտացված ծանուցումը տեղադրված է ինչպես նշված է 
Կրթական օրենսգրքի (EC) §§48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 
51225.1 և 51225.2-ում: 

UCP-ում  ընդգրկված 
պաշտպանվող կատեգորիաներ 

Անօրինական խտրականության, ոտնձգությունների, 
ահաբեկման կամ սպառնալիքների վերաբերյալ բողոքները 
կարող են վերաբերել հետևյալ պաշտպանված կատեգորիաների 
աշակերտներին, նշված Քրեական օրենսգրքի §422.55-ում, 
Կրթական օրենսգրքի §220-ում և Նահանգի օրենսգրքի §11135-
ում. փաստացի կամ ենթադրյալ սեռ, սեռական կողմնորոշում, 
գենդեր, գենդերային անհատականություն, գենդերային 
դրսևորում, ռասան կամ էթնիկական խումբ, էթնիկական խմբի 
նույնականացում, ծննդաբանություն, ազգություն, ազգային 
ծագում, իմիգրացիոն կարգավիճակ, կրոն, մաշկի գույն, մտավոր 
և ֆիզիկական սահմանափակումներ, տարիք կամ ասոցիացիա 
մի անձի կամ խմբի հետ, որին համապատասխանում է մեկ կամ 
ավելի վերը նշված փաստացի կամ ենթադրյալ կատեգորիաներ: 
Դա մտնում է Շրջանի կողմից իրականացվող ցանկացած 
ծրագրերի կամ գործունեության շրջանակների մեջ, կամ այն 
ծրագրերի և գործունեության շրջանակների մեջ, որտեղ դա 
ցուցաբերում է նշանակալի աջակցություն:  

Այս բողոքները պետք է ներկայացվեն ենթադրյալ միջադեպը 
տեղի ունենալու կամ ենթադրյալ միջադեպի փաստերի մասին 
նախնական տեղեկացման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում: 
Հակառակ դեպքում, բողոքները ներկայացվում են ենթադրյալ 
իրավախախտման օրվանից ոչ ուշ, քան մեկ տարի հետո: 

UCP- ի շրջանակները 
 
-Մեծահասակների կրթական ծրագրեր, §§8500-8538 և §§52500-
52617 
-Համախմբված դասակարգային օգնության ծրագրեր, նշված 
§64000(a)-ում 
-Արտագաղթած երեխաների կրթություն, §§54440-54445 
-Մասնագիտական տեխնիկական և տեխնիկական կրթության, 
մասնագիտական տեխնիկական և տեխնիկական ուսուցման 
ծրագրեր, հաստատված համաձայն §§52300-52462-ին 
-Երեխայի խնամքի և զարգացման ծրագրեր, հաստատված 
համաձայն §§8200-8498-ին 
-Կառավարության օրենսգրքի §§200, 220 և §11135-ում նշված 
պաշտպանված կատեգորիաների նկատմամբ անօրինական 
խտրականություն, ոտնձգություն, ահաբեկում կամ սպառնալիք, 
այդ թվում ՝ Քրեական օրենսգրքի §422.55-ում սահմանված 
ցանկացած փաստական կամ ենթադրյալ բնութագիր, կամ անձի 
ասոցիացիա որևէ անձի կամ խմբի հետ, որին 
համապատասխանում է մեկ կամ ավելի նշված փաստացի կամ 
ենթադրյալ բնութագրերը, ցանկացած ծրագրում կամ 
գործողությունում, որը իրականացվում է կրթական 
հաստատության կողմից, ինչպես սահմանված է §210.3-ում, որը 
ուղղակիորեն ֆինանսավորվում է կամ ստանոում  է կամ 
օգտվում է ցանկացած հանրային ֆինանսական 
աջակցությունից: (աշխատակից-աշակերտին, աշակերտ-
աշակերտին, աշակերտ-աշխատակցին, երրորդ կողմ-
աշակերտին, աշխատակից-երրորդ կողմին դեպքերի 
վերաբերյալ) 
-Հարմարություններ կերակրող մայրերի համար, §222 
-Խնամքի տակ գտնվող երեխաների կրթության իրավունք՝ 
§§48853, 48853.5 և 49069.5-ի համաձայն, և ավարտական 
պահանջներ խնամքի տակ գտնվող երեխաների, անօթևան 
երեխաների և այլ երեխաների համար (օր. ՝ անչափահաս 
իրավախախտների համար դպրոցների աշակերտների, 
զինվորական ընտանիքների երեխաների, նոր ժամանած և 
արտագաղթածների համար կրթություն ստացող 
աշակերտների), §51225.1  
-Աշակերտների վճարներ, §§49010-49013 
-Դասընթացներ առանց ուսումնական նյութերի, §51228.3 
-Ֆիզիկական դաստիարակության արձանագրություններ, 
§51223 
-Տեղային վերահսկողության և հաշվետվության պլան (LCAP), §52075 
-Անչափահաս իրավախախտների համար դպրոցներ, ներառյալ 
նախկին աշակերտներ, §48645.7  
-Դպրոցների անվտանգության ծրագրեր, §32289 
-Նախադպրոցական տարիքի երեխաների առողջության և 
անվտանգության հետ կապված թերություններ, Կալիֆոռնիայի 

նախադպրոցական կրթության ծրագրի ներքո, §8235.5-ին 
համաձայն 
-Ցանկացած այլ պետական կամ դաշնային կրթական ծրագիր, 
որը Հանրային կրթության վերակացուն համարում է 
նպատակահարմար 

Շրջանի դպրոցում ընդգրկված աշակերտից չպետք է 
պահանջվի աշակերտական վճար կրթական գործունեությանը 
մասնակցելու համար: Աշակերտական վճարները դա այն 
վճարներ են, որոնք աշակերտից գանձվում են որպես դպրոցում 
կամ դասընթացում գրանցման պայման, կամ որպես 
դասարանային կամ արտադասարանային գործունեության 
մասնակցության պայման, անկախ նրանից, թե այն 
ֆակուլտատիվ է, թե պարտադիր, թե վերաբերում է 
կրեդիտային համակարգին: Դրանք կարող են գանձվել 
գրավային ավանդի տեսքով կամ այլ ձևով, օրինակ՝ 
աշակերտից պահանջվում է գնել փական, դարակ, գիրք, 
մարմնամարզական սարք, երաժշտական գործիք, հագուստ 
կամ այլ նյութեր կամ սարքավորումներ: Աշակերտին կարող են 
պարտադրել գնել կրթական գործունեության հետ կապված 
նյութեր, պարագաներ, սարքավորումներ կամ հագուստ: 
Աշակերտի վարձավճարի մասին բողոքը կարող է ներկայացվել 
դպրոցի տնօրենին, վերակացուին կամ նշանակված անձին:   

Դիմումը կարող է անանուն կերպով ներկայացվել, եթե այն 
տրամադրում է ապացույցներ կամ տեղեկություններ, որոնք 
հիմք են հանդիսանում խախտման մասին հայտարարության 
համար, ներառյալ աշակերտական վճարները և LCAP-ի հետ 
կապված խախտումները: Աշակերտի վճարի վերաբերյալ 
բողոքը պետք է ներկայացվի ոչ ուշ, քան մեկ տարվա 
ընթացքում այն օրվանից, երբ ենթադրյալ խախտումը տեղի է 
ունեցել: 

Շրջանը կփորձի բարեխղճորեն զբաղվել այդ խնդրով, որպեսզի 
բացահայտի և ամբողջությամբ հատուցի բոլոր աշակերտներին, 
ծնողներին/խնամակալներին այն գումարը, որը նրանք վճարել 
են մեկ տարվա ընթացքում մինչև բողոքի ներկայացումը: 

Եթե բողոքը հիմնավորված է, ապա տուժած աշակերտին 
տրամադրվում է իրավունքի պաշտպանման միջոց այն 
դեպքերում, որոնք կապված կրթական բովանդակություն 
չունեցող ուումնական ժամանակահատվածների հետ, 
կերակրող աշակերտուհիների համար հարմար սենյակի հետ, 
խնամքի տակ գտնվող աշակերտների, անօթևան երեխաների, 
նախկինում անչափահասների դատարանի իրավասության 
ներքո գտնվող և այժմ Շրջանում ընդգրկված աշակերտների, 
զինվորականների ընտանիքներից աշակերտների կրթության 
հետ: Իրավունքի պաշտպանման միջոցը տրամադրվելու է 
բոլոր տուժած աշակերտներին և ծնողներին/խնամակալներին 
այն դեպքերում, որոնք վերաբերում են աշակերտական 
վճարներին,  Ֆիզիկական կրթության համար նախատեսված 
ժամանակին և / կամ LCAP-ին: 


