
 

 

 
     SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
     UNIFORM COMPLAINT PROCEDURE (UCP) FORM 
 
((Для подання скарги, не обов'язково використовувати цей бланк. Ви добровільно повідомляєте причини скарги.) 

 
 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА       [Отримано округом: ____/____/_____] 
 

 Ім’я:  _________________________________________________________________________________ 
           Прізвище                                 Ім’я                                    По-батькові            
     

 Адреса:  ______________________________________________________________________________ 
                           Вулиця                 Номер. # Апарт. #       Місто                                      Штат                             Zip 
 

 Телефон:  По місцю праці: (_____)__________ Моб./Дом.: (_____)__________ Email: ______________ 
  
 

2. ЦЯ СКАРГА ВІДНОСНО: 
 

  Моєї дитини:  Повне ім’я та прізвище:  __________________________________________________ 
 
 Школа у якій навчається ваша дитина:  _______________________________________ 
 

 Відносно мене        Батьків  Інше:_______________________________________________ 
 
 

3. Якщо є звинувачення в порушенні федерального закону або закону / постанови штату, будь ласка, 
позначте програму або захід, згадані у вашій скарзі, якщо є: 

 

 Розміщення / додаткові умови 
для вагітних і виховуючи своїх 
дітей школярок 

 Освіта для дорослих 
 

 Позашкільна освіта / Безпека 
 

 Сільськогосподарська кар'єра 
Технічна освіта 

 Професійно-технічна освіта та 
Програми професійно-технічного 
навчання  

 Догляд за дітьми і розвиток 
 Компенсаційна освіта 
 Консолідовані програми 

категоріальної допомоги 

 Заняття без освітнього змісту 
 Навчання учнів в прийомних 

сім'ях, бездомних учнів, учнів з сімей 
військовослужбовців, учнів із 
спецшколи для неповнолітніх (за 
рішенням суду), учнів-мігрантів і 
учнів-іммігрантів, які беруть участь в 
програмі для новачків 

 Акт Every Student Succeeds 

 План підзвітності місцевого рівня 
(LCAP) 

 Освіта для мігрантів 
 Кількість тренувань по фізкультурі 
 Оплата за освітні послуги 

 Створення необхідних умов для 
годуючих матерів 

 Регіональні професійні центри та 
програми 

 Плани шкіл про досягнення учнів 
 Шкільні плани безпеки 
 Шкільні комітети  
 Штатні класи початкової освіти 
 Державні питання охорони 

здоров'я і безпеки дошкільних 
установ в програмах, які звільнені від 
ліцензування  

 

4. У разі скарг щодо дискримінації, переслідувань, залякування і / або погроз (від працівника до учня, 
від учня до учня і від третіх осіб до учня), будь ласка, позначте, які з фактичних або можливих 
причин, на підставі яких виникла потреба подати скаргу для розгляду:  
 

 Раса/Етнічна група 
 Колір шкіри 
 Походження 
 Національність 
 Національне походження 
 Імміграційний статус 
 Етнічна група 
 Вік 

 

 
 

 Релігії 
 Сімейний стан 
 Вагітність 
 Батьківський статус 
 Фізичні або психічні вади 
 Стан здоров'я 
 Стать 
 Сексуальна орієнтація 

 
 
 

 Статі 
 Гендерна ідентичність 
 Гендерне вираження 
 Генетична інформація 
 Будь-яка інша характеристика, яка вказана в 

Кодексі Освіти, в статтях 200 або 220, Кодексі 
Штату статті 11135 або Кримінальному Кодексі 
статті 422 

 Зв'язок з людиною або групою осіб, з однією 
або декількома з перерахованих вище пунктів  

 
 

     Ініціали 
                       

         Я отримав / ла копію правил Окружного Ради і Адміністративної регуляції 1312.3 
           

Посередництво - це процес, в ході якого третя сторона намагається вирішити суперечку між 
сторонами. Участь є суто добровільною з обох сторін. Я погоджуюся на участь посередників і 
дозволяю посередництво, я розумію, що існує 40-денний період для округу дати відповідь на скаргу, 
і може бути подовжений на 30 днів. 

 

 
 

Ukrainian 



 

 

            Добровільна процедура подання скарг                        Сторінка 2 із 2 
 
1.    Наведіть факти щодо вашої скарги. Надайте детальну інформацію, таку як: імена учасників, 

дати, чи були присутні свідки, або будь-яку іншу інформацію, яка буде корисна тим, хто 
буде вести розслідування вашої скарги (скарг). 

 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.  Ви намагалися обговорити вашу скаргу з будь-яким персоналом Об'єднаного шкільного 
округу San Juan? Якщо так, будь ласка, вкажіть, з ким ви поговорили, і результат цієї 
бесіди.  
 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

3.  Будь ласка, надайте копії будь-яких письмових документів, які можуть бути важливими у 
розгляді вашої скарги.  

 
  Я додав/ла підтверджуючі документи:   Так   Ні  
 

  Підпис:  ____________________________________________ Дата:  _________________ 

 
Надішліть скаргу /документи по пошті, факсом або електронною поштою на адресу: 

 
Linda C. T. Simlick, General Counsel/Nondiscrimination Compliance Officer 

3738 Walnut Avenue 
Carmichael, CA  95608 

(916) 971-7110; (916) 971-7704 (факс)  
LegalServices@sanjuan.edu  

 
Revised 07/2021 


