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WILLIAMS CASE ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
ПОВІДОМЛЕННЯ ДО БАТЬКІВ/ОПІКУНІВ, УЧНІВ, І ВИКЛАДАЧІВ:   

 
ПРАВА У ПРОЦЕСІ ПОДАЧІ СКАРГИ 

 
Освітній Кодекс 35186 вимагає щоб ця інформація була у кожному класі: 
 

1. Учні повинні мати відповідні підручники та матеріали.  Для того щоб учні 
працювали із відповідними навчальними матеріалами, кожен учень, включаючи тих 
що вивчають англійську мову, повинні мати підручники або навчальні матеріали що 
відповідають встановленим стандартам, або і те і інше, для того щоб працювати із 
ними в класі, а також вдома, між іншим не вимагається два окремих примірника або 
інших матеріалів на кожного учня.  Матеріали можуть бути в цифровому форматі, 
основне щоб кожен учень, як мінімум, мав і міг отримати доступ до матеріалів що 
вони вивчають у класі і взяти додому, як і всі інші учні в тому ж класі або інших 
класах у школі і мав можливість використовувати для домашніх завдань  Відповідна 
наявність підручників чи освітніх матеріалів, не включають фотокопії листів тільки 
частини підручника чи навчальних матеріалів, скопійованих для вирішення 
дефіциту.  (Освітній Кодекс, пункт 60119 (c)) 

 
2. Не повинно бути вакансій для вчителів (позицій яку повинен зайняти дипломований 

працівник на початку року і бути до кінця навчального року та інша вакансія тільки 
на один семестр, на яку був призначений дипломований працівник, без призначення 
на початку семестру, протягом повного семестру) або заміни не за фахом 
(працевлаштування дипломованого спеціаліста для надання навчання та послуг по 
предмету в якому вчитель не має юридично визнаної сертифікації або посвідчення, 
диплому або акредитації, або працевлаштування дипломованого працівника на 
вакансію вчителя або іншу, для надання цих послуг або освіти).  (Освітній Кодекс 
35186(h)(1) та (2)) 

 
3. Шкільна територія повинна бути чистою, безпечною, у належному стані та 

відремонтовано.  У належному стані, означає що усі споруди та ігрові майданчики 
знаходяться у чистому, безпечному, та функціональному стані як визначено у звітах 
Office of Public School Construction. 

 
4. Бланк для подачі скарги ви можете отримати в шкільному офісі, окружному офісі, 

або на вебпорталі нашого округу за адресою http://www.sanjuan.edu.  Також ви 
можете знайти електронний бланк подачі скарги Каліфорнійського відділу освіти, за 
адресою:  http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/index.asp. 

Ukrainian 

http://www.sanjuan.edu/
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/index.asp

