
  
Legal Services Department 
3738 Walnut Avenue, Carmichael, California 95608 
P.O. Box 477, Carmichael, California 95609-0477 
Telephone (916) 971-7110; FAX (916) 971-7704 
Internet Web Site:  www.sanjuan.edu   
 

Kent Kern, Superintendent of Schools 
Linda C. T. Simlick, General Counsel 

 
 

2020-2021 Щорічне повідомлення про процедуру подання скарг (UCP) 
Округ San Juan Unified, щорічно повідомляє учням, співробітникам, батькам або опікунам, 
окружним консультативним комітетам, шкільним консультативним комітетам, 
відповідним посадовим особам приватним школам та інших зацікавлених сторін про 
процес Єдиної Процедури Розгляду Скарг (UCP). 
Округ несе основну відповідальність за дотримання федеральних і штатних законів і 
постанов, в тому числі що стосуються незаконної дискримінації, переслідування, 
залякування стосовно будь-якої інформації, стосовно груп що є під захистом, а також 
програм і заходи, на які поширюється легітимна дія UCP. 
Процес UCP також повинен використовуватися при розгляді скарг відносно недотримання 
штатних і / або федеральних законів:  
 
• Житло для вагітних і студентів що виховують своїх дітей 
• Освіта для дорослих 
• Позашкільна освіта та безпеку 
• Професійну освіту у галузі фермерського господарства  
• Професійно-технічну освіту і навчання 
• Професійно-технічну освіту і навчання (штатний рівень) 
• Професійно-технічну освіту і навчання (федеральний рівень) 
• Догляд за дітьми і розвиток  
• Компенсаційну освіту  
• Інші курси без освітнього змісту  
• Навчання вихованців у прийомних сім’ях, безпритульних школярів, колишніх 

вихованців після рішення суду у справах неповнолітніх, які навчаються в шкільному 
окрузі, і дітей із сімей чинних військових  

• Закон про успіхи кожного учня  
• Плани підзвітності місцевого контролю (LCAP)  
• Освіта для мігрантів  
• Навчальні протоколи з фізичного виховання 
• Плата за навчання 
• Розміщення годуючи учнів 
• Регіональні професійні центри та програми 
• Шкільний план досягнень учнів / шкільна рада 
• Шкільні плани безпеки  
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• Шкільні комітети 
• Державна дошкільна освіта 
• Державні питання охорони здоров'я і безпеки для дошкільних установ в LEA, 

звільнених від ліцензування  
 

Фінансовий внесок учня включає, крім іншого, все наступне:  

1. Оплата, що стягується з учня в якості умови для реєстрації в школі або класах, або в 
якості умови для участі в класі або у позаурочній діяльності, незалежно від того, чи є 
клас або захід виборним, або обов'язковим, або для заліку. 

2. Застава або інший платіж, який повинен зробити учень, щоб отримати замка, шафку для 
одягу, книгу, предмет, музичний інструмент, одяг або інші матеріали та обладнання. 

3. Купівля, яку учень повинен зробити, щоб отримати матеріали, приладдя, обладнання 
або одяг, пов'язані з освітньою діяльністю. 

Плата за учня або скарга LCAP може бути подана анонімно, якщо заявник надає докази або 
інформацію на підтримку фактів скарги. 
Учень, зарахований в державну школу, не зобов'язаний платити за участь в освітній діяльності. 
Скарга на плату за навчання повинна бути подана не пізніше, ніж через 1 (один) рік з дати 
передбаченого порушення.  

Округ повинен опублікувати стандартизоване повідомлення про освітні права учнів, які 
перебувають на вихованні у прийомній сім'ї, бездомних учнів, колишніх учнів суду у справах 
неповнолітніх, які в даний час навчаються в шкільному окрузі, учнів у військових сім'ях, 
учнів-мігрантів і учнів-іммігрантів, зарахованих в програму для новачків, по зазначено в 
розділах 48853, 48853.5, 48853.5, 49069.5, 51225.1 і 51225.2 Кодексу про освіту. Це 
повідомлення повинно містити інформацію про процес розгляду скарг, якщо такий процес 
існує.  
Ми опублікуємо надрукований матеріал відносно відповідних тем, що стосуються здоров'я і 
безпеки в усіх дошкільних установах штату, в кожному класі, програмах дошкільної освіти 
штату Каліфорнія в кожній школі, для ознайомлення батьків, опікунів, учнів і вчителів про (1) 
вимогах до здоров'я і безпеки відповідно до Розділу 5 Закону штату Каліфорнія та заґальних 
правил, що стосуються програм дошкільної освіти штату Каліфорнія відповідно до розділу 
1596.7925 HSC і (2) із поясненням де отримати форму для подачі скарги стосовно здоров'я та 
безпеки дошкільних установ штату.  
 
Відповідальним за отримання скарг UCP в нашому окрузі є:  
Linda C.T. Simlick, General Counsel  
Legal Services Department  
3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608  
(916) 971-7110  
LegalServices@sanjuan.edu  
 
Скарги відносно дискримінації, переслідування або залякування повинні бути подані протягом 
шести (6) місяців з дати випадку порушення правил, переслідування або залякування, з 
моменту коли заявник вперше дізнався про факти передбачуваної дискримінації, домагання або 
залякування, якщо тільки термін подачі заявок не продовжено супер інтендантом або 
призначеною ним особою. 
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Скарги будуть розслідувані, і протягом сорока (40) днів з моменту отримання скарги заявнику 
буде надіслано письмове рішення або звіт. Цей термін може бути продовжений за письмовою 
згодою заявника. Особа, відповідальна за розслідування скарги, має провести і завершити 
розслідування відповідно до місцевих процедур, прийнятими відповідно до 5 CCR розділ 4621. 
Заявник має право оскаржити рішення UCP, що стосується конкретних програм і видів 
діяльності, на які поширюється дія UCP, зборів за учнів і LCAP, шляхом подання письмової 
апеляції протягом п'яти (5) днів в окружну комісію по освіті; в якості альтернативи заявник має 
право оскаржити рішення округу в Департаменті освіти штату Каліфорнія (CDE), подавши 
письмову апеляцію протягом 15 днів з моменту отримання рішення. Апеляція повинна 
супроводжуватися копією спочатку поданої скарги та копією рішення. 
Заявнику повідомляється про цивільно-правових засоби правового захисту, включаючи, крім 
іншого, судові заборони або інші засоби правового захисту або розпорядження, які можуть 
бути доступні відповідно до законодавства штату або федеральним законодавством про 
дискримінацію, переслідування, залякування або знущання, якщо є. 
Копія документу про правила і процедуру розгляду скарг UCP, надається безкоштовно. 


