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Los	Angeles	Unified	School	District	

Ujednolicony	formularz	skarg	i	zażaleń	(UCP)	
 
Nazwisko osoby składającej skargę _______________________ Imię osoby składającej skargę  
Nazwisko ucznia (jeśli dotyczy) _______________________________ Klasa____ Data urodzenia  

Adres ____________________________________________ Nr mieszkania/apartamentu   

Miasto____________________________________ Stan____________________ Kod pocztowy   

Telefon stacjonarny_________________ Telefon komórkowy______________ Telefon służbowy   

Adres e-mail_______________________ Data(-y) domniemanego naruszenia przepisów  

Szkoła/biuro, gdzie nastąpiło domniemane naruszenie prawa   

W przypadku oskarżeń o brak zgodności, prosimy zapoznać się z programem lub działaniem, do którego odnosi się skarga 
(jeżeli dotyczy): 
q Edukacja 
dorosłych  
§§8500-8538, 
§§52500-52617 

q Skonsolidowane programy pomocowe 
dot. określonych kategorii wymienione w 
§64000(a) 

q Edukacja 
dzieci 
migrantów 
§§54440-54445 
 

q Edukacja zawodowa i 
techniczna oraz szkolenia 
zawodowe i techniczne 
§§52300-52462 
 

q Opieka i rozwój dziecka 
§§8200-8498 

q Ułatwienia w 
karmieniu piersią 
§222 

q Prawa oświatowe młodzieży z rodzin 
zastępczych §§48853, 48853.5, 49069.5 
i wymagania dot. ukończenia edukacji 
dla młodzieży z rodzin zastępczych, 
młodzieży bezdomnej i innych kategorii 
(byli wychowankowie znajdujący się pod 
opieką sądów dla nieletnich, dzieci z 
rodzin wojskowych, uczniowie migrujący, 
młodzież nowoprzybyła) §51225.1 
 

q Czesne 
§§49010-49013 
 

q Kursy pozbawione treści 
edukacyjnych §51228.3 

q Czas poświęcony na 
przekazanie uczniom 
instrukcji podczas zajęć 
wychowania fizycznego 
§51223 
 

q Lokalne plany 
dot. kontroli i 
odpowiedzialności 
(LCAP) §52075 
 

q Uczniowie znajdujący się pod opieką 
sądów dla nieletnich, w tym byli 
uczniowie §48645.7 
 

q Szkolne 
plany 
bezpieczeństwa 
§32289 
 

q Uchybienia dotyczące 
kwestii zdrowia i 
bezpieczeństwa w 
stanowych przedszkolach w 
Kalifornii §8235.5 
 

q Każdy inny 
stanowy/federalny program 
edukacyjny, który Kurator ds. 
nauczania publicznego uzna 
za odpowiedni 

 
W przypadku skarg dotyczących bezprawnej dyskryminacji, nękania, zastraszania lub znęcania się nad osobami 
reprezentującymi grupy chronione (pracownik wobec ucznia, uczeń wobec innego ucznia, uczeń wobec pracownika, osoba 
trzecia wobec ucznia, pracownik wobec do osoby trzeciej) składanych nie później niż sześć miesięcy od dnia, w którym 
doszło do danej sytuacji lub kiedy uzyskano wiedzę na temat wystąpienia tej sytuacji, należy sprawdzić, w odniesieniu do 
których, rzeczywistych lub domniemanych, grup chronionych, miało miejsce zachowanie będące przedmiotem skargi: 
 

qPłeć qOrientacja seksualna qPłeć 
qTożsamość płciowa qWyrażanie płci qPochodzenie 
qIdentyfikacja z grupą etniczną qRasa lub pochodzenie etniczne qReligia 
qNarodowość qPochodzenie narodowe qStatus imigranta 
qKolor qUpośledzenie umysł. lub fiz. qUczennica karmiąca qWiek 
qZwiązek z osobą lub grupą z jednej lub kilku wymienionych tutaj rzeczywistych grup lub grup postrzeganych jako 
takie  

 
W przypadku skarg dotyczących znęcania się, które nie miały miejsca w odniesieniu do tych grup chronionych, jak 
również innych skarg niewymienionych w tym formularzu, należy skontaktować się z Dyrektorem ds. Tytułu 
IX/Kierownikiem ds. skarg dot. znęcania się, Administratorem budynku lub Lokalnym administratorem 
operacyjnym dystryktu. W przypadku skarg dotyczących przypadków dyskryminacji lub prześladowania 
pracowników przez uczniów lub pracowników przez innych pracowników można skontaktować się z Działem 
Równych Szans pod numerem (213) 241-7685. 
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Aby uzyskać dodatkową pomoc, prosimy skontaktować się z przedstawicielem właściwego dystryktu: 
q Północny wschód (818) 252-5400  q Północny zachód (818) 654-3600  qPołudnie (310) 354-3400 
q Wschód (323) 224-3100   q Zachód (310) 914-2100   q Centrum (213) 241-0126 
 
Jeśli skontaktowałeś się ze swoją szkołą oraz Okręgiem lokalnym i nadal potrzebujesz pomocy, skierowania lub zasobów, 
skontaktuj się z Biurem ds. zgodności i równości edukacji (Educational Equity Compliance Office) pod numerem (213) 241-
7682 lub napisać na adres EquityCompliance@lausd.net. 
 
1. Podaj fakty dotyczące Twojej skargi. Podaj szczegóły, takie jak nazwiska zaangażowanych osób, daty, czy świadkowie 

byli obecni, itp. które mogą być pomocne dla osoby badającej skargę.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Czy próbowałeś omówić swoją skargę z kimś z personelu Okręgu? Jeśli tak, to z kim i jaki był tego skutek? 
 

 
 
 
 

 
3. Dostarcz kopie jakichkolwiek pisemnych dokumentów, które mogą być istotne dla Twojej skargi lub mogą ją poprzeć.  

 
Załączam stosowne dokumenty.      Tak___    Nie___ 

 
Podpis ____________________________________________________ Data ______________ 

 
Prześlij skargę/dokumenty UCP pocztą, faksem lub e-mailem do: 
 

Julie Hall-Panameño, Director 
District Title IX Coordinator/Section 504 Coordinator 

Educational Equity Compliance Office 
Los Angeles Unified School District 

333 South Beaudry Avenue, 18th Floor 
Los Angeles, CA 90017 

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

 
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z dr. Josephem Greenem, koordynatorem UCP, pod numerem  

(213) 241-7682. 


