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هوانسنحوزه تعلییم   

  (UCP) شکایتسان روند یکفرم 
 

وری نیست.(  این فرم باشد؛یت اختیاری و داوطلبانه یم)استفاده از این فرم شکا  برای درج شکایت ضر

 
 

 ] _____/____/____دریافت شده توسط حوزه تعلییم:  [               اطالعات شایک .1

 ________________________________________________________________________________ : نام
  )مخفف( نام وسیط   (First Name) نام     (Last Name) تخلص               

 _____________________________________________________________________________  : آدرس
 نام جاده     یا اپارتمان  سوئیتشماره       شهر  ایالت       کود منطقه                         

ل: ن فتل (_____) __________ : محل کار: تلفن شماره            ز  ___________________ایمیل:  (_____) __________همراه/منز

 

 گردد: این شکایت از طرف اشخاص زیر درج یم .2

 ________________________________________________________________آموز: نام حقوقی دانش فرزندم:  

 ____________________________________________________________________مکتب/مدرسه:   

 _____________________________________________________________سایر:   والدین  خودم:  

 

ر و  مبنر بر  ها برای ادعا  .3  برنامه یا فعالیت ذکر شده در شکانقض قوانی 
ً
، لطفا یت تان را، در صورت مقررات دولت فدرال و ایالنی

 : لزوم، انتخاب کنید 
 
 

 
 

باالی  آموز، و شخص سومآموز باالی دانشآموز، دانشتبعیض، آزار، تهدید و/یا زورگویی )کارکن باالی دانش از  برای شکایت .4
 دانش

ً
های واقیع یا احسایس زیر صورت گرفته کدام یک از مشخصه  مبتنر بر که رفتار ادعا شده   انتخاب کنید آموز(، لطفا

 است: 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 

باردار  آموز محل بود و باش برای دانش ❑
 دارای کودک آموز ودانش

 ساالنبزرگ آموزش ❑
 بعد از اوقات رسیم مکتب مصؤنیت / آموزش ❑
 ای کشاورزیحرفه فنز  آموزش ❑
ای، تدریس آموزش آموزش فنز شغیل و حرفه ❑

 ایفنز شغیل و حرفه
 کودک  رشد مراقبت و   ❑
انز  آموزش ❑  جنر
بندی شده یکسانهای طبقهکمکبرنامه های   ❑

   

 دوره های آموزشی بدون محتويات درش ❑
، (Foster Care) هپرورشگا شاگردان در  آموزش ❑

دانش آموزان خانواده  خانمان،آموزان نر دانش
 شامل در آموزان دانش های نظایم،

ً
قبال

، دانش آموز ان دادگاه کودکان مکاتب/مدارس
مهاجر، و دانش آموزان مهاجر که در برنامه تازه 

اک یم نمایند.    وارد ها اشنی
 مؤفق یم گردد قانون هر دانش آموز  ❑
ول محیل و حساب  برنامه ❑  (LCAP) دیهکننی
  مهاجرین آموزش ❑
ییک تدرییس آموزش مدت زمان ❑ ز  فن 

  یآموز دانش هایهزینه ❑
آموز محل بود و باش مناسب برای دانش ❑

ده  شن 
 ایهای شغیل منطقهمراکز و برنامه ❑
پالن های مکتب/مدرسه برای مؤفقیت  ❑

 دانش آموز
 مدرسه/ ایمنی مکتبهای پالن ❑
 (State Preschool) ایالنی  پیش کودکستان ❑
موضوعات صیح و ایمنز پیش کودکستان  ❑

های ایالنی در برنامه های مستثنا از اجازه 
 نامه

 نژاد یا قومیت ❑
 رنگ ❑
 تبار ❑
 ملیت ❑
 منشای میل ❑
 حالت مهاجرت ❑
 شناسانی گروه نژادی ❑
 سن ❑

 

 دین ❑
 حالت مدنز  ❑
 بارداری ❑
 وضعیت والدین ❑
ییک و روانز  ❑ ز  معلولیت فن 
 وضعیت صیح ❑
 ارتباط جنیس ❑
 گرایش جنیس ❑

 

 جنسیت ❑
 هویت جنسینی  ❑
 اظهار جنسینی  ❑
 اطالعات ژنیتییک ❑
قانون  220یا  200هر مشخصه دیگری که در بخش  ❑

قانون حکومت داری، یا  11135پرورش، بخش آموزش و 
 مشخص شده است.  ا قانون جز  422بخش 

 با افراد و گروه های دارای یک یا چندین مشخصه  ❑
ی

وابستیک
 واقیع و احساش فوق
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    بنویسیدمخفف نام تان را 
  را دریافت نموده ام. ۱۳۱۲.۳ شماره پالییس بورد و مقرره اداریاز یک نسخه من                 
ز را حل و فصل نماینماید تا اخاست که در آن شخص سوم تالش یم فرایندیگری میانیحر   ز طرفی  ز  د تالف بی   . مشارکت طرفی 

ً
 کامال

کت کنم و میانیحر من موافق هستم که در میانیحر  باشد. داوطلبانه یم د، گری شی ز  40دانم که من یمگری مورد استفاده قرار گن  روز تعیی 
  .تواندروز دیگر تمدید شده یم ۳0شده برای حوزه تعلییم که باید در آن به شکایتم پاسخ بدهد، 

 
  2از  2صفحه           شکایت سانیکروند فرم اختیاری 

 
1.  

ً
سایر ، یا یا خی   ها، شاهدان حاضر بودند حقایق مربوط به شکایت تان را ارائه دهید. در مورد نام اشخاص دخیل، تاری    خلطفا

 . نماید، معلومات دهید های تان تحقیق یمبرای شخیص که راجع به شکایت/شکایت مفید اطالعات 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 در رابطه به هویتبحث نمایید  وانهسنشکایت تان با کارمندان حوزه تعلییم  بارهآیا تالش کرده اید تا در  .2
ً
فردی  ؟ اگر بیل، لطفا

 و نتیجه آن، معلومات دهید.  که با او صحبت کرده اید 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

3.  
ً
 اسناد کتنی را که ممکن مرتبط به شکایت تان باشد یا آن را تقویت نمایید، ارائه کنید.  لطفا

 
 نخن     بیل  من اسناد تقویت کننده را ضمیمه نموده ام: 

 

 ________________ تاری    خ:   ____________________________________________امضا: 
 

 ، فکس یا ایمیل کنید: پستتان را به آدرس زیر  اسناد / شکایت

 
Linda C. T. Simlick, General Counsel/Title IX Compliance Officer 

3738 Walnut Avenue 
Carmichael, CA  95608 

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