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 روش ثبت شکایت:
 

ھر فرد، سازمان یا سازمان عمومی می تواند توسط پست 
یا فکس یا بھ صورت کتبی، شکایت خود را بھ نشانی زیر 

 ارسال نموده یا تحویل نماید:

 

 Julie Hall-Panameño, Director 
Educational Equity Compliance Office 

Los Angeles Unified School District 
Floor th20 -333 South Beaudry Avenue  

Los Angeles, CA 90017 
 7682-241 (213)فکس: 

 

ھر فردی کھ دارای معلولیت می باشد یا نمی تواند شکایت 
می تواند از سرپرست/جانشین دفتر  ،خود را کتبا آماده کند

 241-7682با شماره   EECOکمک دریافت کرده یا با
 ) تماس بگیرید.213)

 

ناحیھ محرمانھ بودن شکایت را تا سرحد امکان تضمین می 
ناحیھ  شاکیان در برابر انتقام گیری حفاظت می شوند.کند. 

انتقام گیری بر علیھ کسی کھ شکایت کرده است یا در روند 
 حقیقات شکایت شرکت کرده است را ممنوع کرده است.ت

 

آموزش و پرورش شکایات  E.C.  262.3§ بر اساس قانون
کھ جبران رسمی قانون کشوری محسوب می شوند ھم ممکن 
است بر اساس قانون ایالتی یا فدرال تبعیض، آزار، تھدید و/یا 

 ارعاب ھم تفسیر شوند.

 

شکایت بھ صورت و رویھ ھای   UCPنسخھ ای از سیاست 
 رایگان موجود می باشد.

 

دارید، با دکتر جوزف گرین،  یسؤال UCPچنانچھ در مورد 
 7682-241 (213)با شماره تلفن  UCPھماھنگ کننده 

 تماس بگیرید.

 تحقیق در مورد شکایت
 و پاسخ:

 
ھر شکایت توسط دفتر ناحیھ، واحد، بخش، شعبھ یا ناحیھ 

 تحقیقات و پاسخ ناحیھ:محلی مربوط بررسی می شود.  
فرصتی را برای شکایت شاکی و پرسنل ناحیھ فراھم  .1

می کند تا بتوانند اطالعات مربوط بھ شکایت را ارائھ 
 نمایند

اطالعات الزم را از افراد یا شاھدان کھ می توانند  .2
 مدارکی یا شواھدی ارائھ کنند، کسب نمایند

 بررسی اسناد مربوطھ .3
بھ زبان انگلیسی یا زبان منجر بھ گزارش کتبی نتایج  .4

اصلی شاکی می شود کھ حاوی نتایج تحقیق و تصمیم 
ناحیھ از جملھ اقدام (اقدامات) اصالحی، در صورت 
وجود، و رویھ ھای جبرانی پیشنھاد شده در صورت 

 نیاز  می باشد
روز از تاریخ دریافت شکایت  60انجام تحقیقات ظرف  .5

فقت نماید کھ کتبی مگر اینکھ شاکی بھ صورت کتبی موا
 مدت تحقیق افزایش یابد 

 آگاه کردن فرد یا سازمان در مورد رویھ ھای تجدید نظر .6

 روش درخواست تجدید نظر:
 

افراد یا سازمانھایی کھ مخالف نتایج تحقیق و تصمیم ناحیھ یا 
) می IX) یا نھم (VIتصمیمات دفتر محلی در مورد بند ششم (

روز فرصت دارند تا پس از دریافت گزارش یافتھ ھا  15باشند، 
 تقاضای تجدید نظر خود را ثبت نمایند.  

تجدید نظر باید بھ صورت کتبی بوده و  حاوی نسخھ ای از 
شکایت اصلی و ھمچنین نسخھ ای از تصمیم ناحیھ باشد. 

 تقاضای تجدید نظر باید بھ نشانی زیر ارسال شود:

California Department of Education 
1430 N Street 

Sacramento, CA 95814 

روزه تحقیقات و پاسخ ناحیھ از زمانی  60ضرب االجل 
 کھ شکایت کتبی دریافت شود، آغاز می گ ردد.

 
 رویھ ھای 
 شکایات

 )UPCیکسان (
 

 

 
 

 دفتر رعایت برابری تحصیلی
(EECO)  

 
(213) 241-7682 
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 ھدف از تھیھ این بروشور چیست؟
 

ناحیھ متحد مدارس لوس آنجلس مسئولیت اصلی اطمینان از رعایت 
قوانین و مقررات فدرال و ایالتی را بر عھده دارد و شکایات مربوط 

مقررات از جملھ موارد مربوط بھ بھ عدم رعایت این قوانین و 
تبعیض، آزار، تھدید و/یا ارعاب؛ ھزینھ کردن غیر مجاز دانش 
آموزان برای فعالیتھای آموزشی؛ عدم رعایت قوانین مربوط بھ دقایق 
آموزشی تربیت بدنی در کالسھای تعیین شده؛ عدم رعایت مقررات 

بی خانمان آموزشی کھ تحت مراقبت قانونی بوده و دانش آموزانی کھ 
می باشند؛ ارائھ دوره ھای آموزشی بدون محتوی آموزشی و دوره 
ھایی کھ قبال انجام شده/نمره گرفتھ اند کھ برای نیازھا/پیش نیازھا 
آموزش پس از دوره متوسطھ و دریافت دیپلم کافی می باشند، بجز در 
شرایط مشخص شده، قصور در پذیرش دانش آموزانی کھ شیر می 

در رعایت نیازھای قانونی مربوط بھ طرح محلی  دھند و قصور
.  ناحیھ بھ دنبال را رسیدگی می کند )LCAPکنترل مسئولیت پذیری (

حل و فصل شکایاتی کھ مطابق با رویھ ھای تعیین شده در قانون 
و سیاستھا و رویھ ھای ناحیھ از §§ 4600-4678نظارت کالیفرنیا 

خاطر مشارکت در رویھ  جملھ اتھامات مربوط بھ گرفتن انتقام بھ
UCP   .و/یا تصمیمات تجدید نظر در مورد چنین شکایاتی می باشد 

. 

خصوصیات حفاظت شده بر اساس 
UCP: 

 
اتھامات مربوط بھ تبعیض، آزار، تھدید و/یا ارعاب دانش آموزان 

§ 422.55بر اساس خصوصیات حفاظت شده کھ در قانون جزایی 
جنسیت واقعی یا در نظر  شامل§ 220و قانون آموزش و پرورش 

گرفتھ شده، گرایش جنسی، جنسیت، ھویت جنسیتی، بیان جنسیت، 
نژاد یا قومیت، ھویت گروه قومی، طایفھ ای، ملیتی، اصالت ملی، 
مذھب، رنگ پوست، معلولیت ذھنی یا بدنی، سن یا بر اساس 

یک فرد یا گروه کھ دارای یکی از این دستھ بندیھای  کھ با یافراد
در تمامی برنامھ ھا یا  ارتباط داشتھ باشند و شده باشدتعریف 

، د یا کمکھای چشمگیر انجام می دھدفعالیتھایی کھ انجام می دھ
  می باشد.

شکایات مربوط بھ  تبعیض، آزار، تھدید و/یا ارعاب باید ظرف 
شش ماه از تاریخ وقوع حادثھ ذکر شده یا تاریخی کھ اطالعات 

 ر در ابتدا کسب شده است، ثبت شوند.الزم مربوط بھ واقعھ مذکو

 :UCPبرنامھ ھای تحت 
 

 
 تبعیض، آزار، تھدید و/یا ارعاب  .1

a.  کارمند بھ دانش آموز، دانش آموز بھ دانش آموز، گروه
 ثالث بھ دانش آموز

b.  ممکن است شامل اتھامات مربوط بھ قصور در ارائھ
 تسھیالت معقول برای دانش آموزان شیر ده باشد

 
 کھ از بودجھ ھای طبقھ بندی شده استفاده می کندبرنامھ ای  .2

a. آموزش بزرگساالن 
b. آموزش پس از مدرسھ و ایمنی 
c. آموزش فنی حرفھ ای کشاورزی 
d.  مراکز آموزشی سرخ پوستان آمریکا و ارزشیابی ھای

 برنامھ آموزش اولیھ کودکان
e. آموزش دو زبانگی 
f.  برنامھ کمک بھ دانش آموزان و برنامھ ھای برسی

 کالیفرنیامعلمان 
g.  مشاغل فنی و تحصیالت فنی و آموزش مشاغل فنی و

 آموزش فنی حرفھ ای
h. مراقب و رشد کودکان 
i. تغذیھ کودکان 
j. خدمات مراقبت قانونی از جوانان و جوانان بی خانمان 
k. کمکھای آسیب اقتصادی 
l.  قانون Every Student Succeeds 

m.  خدمات مراقبت قانونی از جوانان و جوانان بی
[ناحیھ نامھ استانداردی حقوق آموزشی ن خانما

جوانان تحت مراقبتھای قانونی و بی خانمان را بر 
 ,E.C. §§48853, 48853.5, 49069.5اساس قانون 

ارسال خواھد کرد و این نامھ  51225.2, 512225.1
شامل اطالعات مربوط بھ روند شکایت بر اساس 

 ]قوانین موجود خواھد بود.
n. آموزش مھاجرین 
o.  قانونNo Child Left Behind )2001 کھ شامل (

دک بھبود پیشرفت تحصیلی، آموزش جبرانی، مھارت ان
می باشد اما محدود  زبان انگلیسی و آموزش مھاجران

 بھ این موارد نمی شود.
p. برنامھ ھا و مراکز آموزش شغلی منطقھ ای 
q. طرحھای ایمنی مدارس 
r.  آموزش استثنائی 
s. پیش دبستانی ایالتی 
t. از دخانیات آموزش استفاده 

 

دریافت وجھ غیر مجاز از دانش آموز  بر اساس قانون  .3
ماده قانون اساسی کالیفرنیا § 5و  .E.C§ 49011آموزشی 

 در مورد فعالیتھای آموزشی
a.  دانش آموزان مدارس برای شرکت در فعالیتھای آموزشی

 مجبور بھ پرداخت وجھ نمی باشند.
b.  شرکت در ملزومات، مواد و تجھیزات مورد نیاز برای

فعالیتھای آموزشی باید بھ صورت رایگان در اختیار دانش 
 آموز قرار داده شود.

 
 

دانش آموز لزومی بھ پرداخت وجھ برای یک فعالیت آموزشی 
ندارد مگر اینکھ پرداخت چنین ھزینھ ای بر اساس قانون مجاز 

آموزشی را نقض نکند. شکایت  .E.C§ 49011بوده و قانون 
باید کمتر از یکسال از تاریخی کھ تخلف  ھزینھ دانش آموز

شکایت را می توان بھ  مذکور رخ داده است انجام شود.
صورت ناشناس در صورتی کھ شواھد یا اطالعات کافی کھ 
بتوان از آن برای پشتیبانی از اتھام عدم پیروی استفاده کرد، 

ناحیھ با حسن نیت تالش خواھد کرد تا تالشھای  ثبت کرد.
را برای شناسایی و باز پرداخت وجھ بھ تمامی معقول خود 

دانش آموزان کھ  ھزینھ دانش آموز پرداخت کرده اند را ظرف 
 یکسال قبل از ثبت شکایت پرداخت کند.

 
 دوره ھای آموزشی تربیت بدنی مدارس ابتدایی .4

 
قصور در پیروی از نیازھای قانونی در مورد توسعھ،  .5

کھ شامل شناسایی  LCAPبکارگیری و بھنگام کردن ساالنھ 
اھداف ساالنھ، اقدامات الزم برای اجرای اھداف و سنجش 
پیشرفت گروه فرعی دانش آموز بر اساس شاخصھای موجود 
بر اساس الویتھای ھشت گانھ ایاالت و ھمسویی آن با طرح 

شکایت را می توان در صورتی  بودجھ ھزینھ ناحیھ می باشد.
حمایت از شکایت منتھی بھ شواھدی در کھ شواھد/اطالعات 

 می شود، بدون نام ثبت کرد.
 
ثبت نام در دوره ھای بدون محتوی آموزشی و از قبل انجام  .6

شده یا دوره ھای سطح بندی شدن برای تامین نیاز یا پیش 
 نیازھای آموزش پس از دوره متوسطھ و دریافت دیپلم

 

 


