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2020-2021 Uniform Complaint Procedures (UCP) Annual Notice    

 2021-2020 شکایت"سان روند یک "اطالعیه ساالنه 

تعلییم   یا رسپرست دانش به  هوان  سن حوزه  والدین  خود،  و کارمندان  دانش آموزان  خود، کمیته های  تعلییم،  آموزان  حوزه  مشورتی  های 
ن مکاتبمدرسه / های مشورتی مکتبکمیته  باره فرایند    رسا مد/ ، مسؤلی  روند  "خصویص مناسب و سایر اشخاص مورد عالقه، ساالنه در 
 دهد. ، اطالع م (UCP process) " سان شکایتیک 

، آزار، تهدید   ،حوزه تعلییم  ن و مقررات مربوط به تبعیض غی  قانوتن ن و مقررات دولت فدرال و ایالتی از جمله قوانی   مکلف است تا قوانی 
ً
اصوال

 قرار دارند، رعایت نماید.  "سان شکایتروند یک "هاتی را که تحت ها و فعالیت محافظت شده، و تمام برنامه  یا زورگوتی علیه هر گروه 
 

 به شکایت   "سان شکایت روند یک "فرایند  
ی

ن   ها هنگام رسیدگ مورد استفاده  های زیر  یا فدرال در بخش / التی وای  مبتن بر عدم رعایت قوانی 
د: قرار م  گی 
 آموزان حامله و دارای فرزند اقدامات خاص برای دانش  •
 ساالن آموزش بزرگ  •
 و مصؤنیت مدرسه/ بعد از اوقات رسیم مکتب آموزش  •
 ای  شغیل کشاورزیآموزش حرفه •
 ای و فتن شغیل آموزش حرفه •
( ، تدریس آموزش فتن شغیل و حرفهای و تخنیک فتن حرفه آموزش  •  ای )ایالتی
 ای شغیل )فدرال( آموزش حرفه •
 کودک   رشد مراقبت و    •
ان  آموزش  •  کنندهجیر
 های دریس بدون مواد آموزیس  دوره )ساعت( •
در   آموزان سابق دادگاه کودکان کهخانمان، دانش آموزان تر ، دانش ( Foster Care) پروشگاه در  آموزاندانش  آموزش  •

 نظام.  یهاکودکان خانواده   باشند،تعلییم مشامل حوزه  حال حاضن 
 شودموفق م  آموز هر دانش  قانون •
ول محیل و حساب •  (LCAPدیه )برنامه های کنیی
 آموزش مهاجرین •
 مدت زمان تدرییس آموزش تربیت بدتن  •
 آموزی های دانش هزینه •
ده محل بود و باش مناسب برای دانش  •  آموز شی 
 ایهای شغیل منطقهمراکز و برنامه •
 آموز آورد دانشپالن مکتب برای دست  •
 مدرسه / های ایمتن مکتبپالن •
 شورای های مکتب/مدرسه  •
 کودکستان ایالتی پیش •
در اداره های آموزیس  محیل که از اخذ جواز   کستانکود موضوعات مرتبط به صحت و مصؤنیت مکاتب/مدارس پیش  •

 مستثنا هستند. 
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 ،: ها آن  ، اما نه محدود بهباشد تمام موارد زیر م   شامل یآموز دانش  هایهزینه
 

ط مشارکت در  شده باالی دانش وضعهای هزینه .1 ط ثبت نام برای مکتب یا صنف، یا به عنوان رس  آموز به عنوان رس 
، ضف  یا فعالیت فوق نصاب آموزیس  از اینصنف  یا فعالیتنظر  آیا صنف  ده  که  یا برای  نامیر ، اجباری  انتخاتر  ،

 کریدت است. 
موز برای بدست آوردن قفل، قفسه، کتاب،  آهای دیگر که دانش (، یا پرداخت Security Depositضمانت پویل ) .2

ات ن ، لباس، یا سایر مواد یا تجهی   باشد. مکلف به پرداخت آن م   ،لوازم صنف، ابزار موسیقی
ات، یا لباس مرتبط به فعالیت .3 ن  باشد. ها مآموز مکلف به تهیه آن های آموزیس  که دانش خریداری مواد، لوازم، تجهی 

 
  ( District’s Compliance Officer)  نزد مدیر مکتب یا افرس تطابق حوزه تعلییم   یآموز دانش های  هزینه شکایت در رابطه به  

ول محیل و   یآموز دانش های هزینهتواند. شکایت در رابطه به طوری که در زیر مشخص شده است، درج شده م  و برنامه کنیی
وط بر این به صورت ناشناس درج گردیده م   (LCAP)دیه  حساب که شایک برای اثبات شکایت مدارک یا اطالعاتی را تواند، مرس 

 شود، ارایه کند.  اثبات ادعا که منجر  به 
 

کت    ی آموز دانش های  هزینه آموزی که در مکتب/مدرسه عامه ثبت نام کرده است مکلف به پرداخت  دانش  در فعالیت بخاطر رس 
 باشد. آموزیس  نیم 

 
ی شدن ) یآموز دانش های هزینه شکایت در رابطه به    . ( سال از تاری    خ وقوع آن، درج گردد 1باید پیش از سیر

 
آموزان سابق  دانش خانمان،  آموزان تر (، دانش foster careآموزان در پرورشگاه )حوزه تعلییم در رابطه به حقوق آموزیس  دانش 
م  تعلییم  حوزه  شامل  دانش دادگاه کودکان که  خانواده باشند،  در  بخش آموزان  در  طوری که  نظام،   ، 48853های  های 

، اطالعیه استاندارد  مشخص شده استقانون آموزش و پرورش    ۵122۵.2، و  ۵122۵.1،  ۴۹۰۶۹.۵،  ۴۸۸۵3.۵،  ۴۸۸۵3.۵
ن م نماید. این اطالعیه در صورت نصب م   باشد. نیاز، مشمول اطالعات در باره فرایند شکایت نی 

 
، اطالعیه هاتی مناسب موضوعات مرتبط به صحت و مصؤنیت پیش   موارد حوزه تعلییم برای شناساتی  

کودکستان های ایالتی
را به اطالع والدین  این اطالعیه موارد زیر    نماید. م  کودکستان ایالتی نصب را در هریک از صنف/کالس های دریس برنامه پیش 

 رساند: م
که  (  Title 5 of the California Code of Regulations)قانون مقررات کالیفرنیا    ۵الزامات صیح و ایمتن مندرج بخش   (1)

 . شود کودکستان کالیفرنیا، تطبیق م باالی برنامه های پیش    HSC section 1596.7925در مطابقت با بخش 
 شکایت مرتبط به صحت و مصؤنیت ایمتن را دریافت نمود. توان فرم از کجا م (2)

 
 در اداره مان:  "سان شکایتروند یک" ها طبقمسؤل برای دریافت شکایت ، مقام، یا واحد فرد 

Linda C.T. Simlick, General Counsel  
Legal Services Department  
P.O. Box 477, Carmichael, CA 95609-0477  
(916) 971-7110 
LegalServices@sanjuan.edu   

( ماه از تاری    خ وقوع تبعیض، آزار، تهدید، یا زورگوتی  6تبعیض، آزار، تهدید یا زورگوتی باید ظرف شش )  در رابطه به ادعای  اتشکای
، مگر گایه حاصل نموده درج گردد ، آزار، تهدید یا زورگوتی ادعا شده آ تبعیض  حقایق   ادعا شده، یا از تارییحن که شایک در مورد 

ن شده تمدید شده باشد.   که مدت توسط رئیس عموم حوزه تعلییم یا شخصاین  تعیی 

( روز از تاری    خ دریافت شکایت، تصمیم یا گزارش کتتر به شایک ارسال ۴۰در مورد شکایت تحقیق صورت گرفته و ظرف چهل )
زمانگردد م مدت  این  موافق  .  تمدید شده یم  تبا  شایک  مطابق  کتبی  را  موضوع  شکایت،  تحقیق  برای  مسؤل  تواند. شخص 

ن شده در   های محیلپروسیجر   . د نمای، تحقیق م.CCR section 4621 5 تعیی 
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های مشخص که ها و فعالیتدر رابطه به برنامه(  UCPسان شکایت" )"روند یک   طبق  باالی تصمیم اتخاذ شده  تا شایک حق دارد  
دارند،  "  سان شکایتروند یک "  تحت ول محیل و حساب  آموزیدانش   هایهزینهقرار  پالن کنیی )،  دیهو  پنج  به 5ظرف  ( روز 

 شایک حق دارد که باالی تصمیم اتخاذ  نظر نماید صورت کتتر به بورد آموزش و پرورش حوزه تعلییم درخواست تجدید 
ً
؛ متناوبا

رنیا درخواست  روز از تاری    خ دریافت آن به صورت کتتر به وزارت آموزش و پرورش کالیف  15ظرف    ،شده توسط حوزه تعلییم
 تصمیم اتخاذ شده، باشد.  نسخهتجدیدنظر نماید. درخواست تجدید نظر باید حاوی یک نسخه از شکایت اصیل و یک  

، به شمول، اما نه محدود به، دستورات، فرمان  در صورت نیاز، ان خساره مدتن ی کننده، و های جلوگی  به شایک در رابطه به جیر
ان یا    تی هافرمانهای مدتن یا  سایر جیر ایالتی در رابطه به تبعیض، آزار، تهدید  یا  ن فدرال  زورگوتی موجود  که ممکن تحت قوانی 

 شود.  ، مشوره داده م باشند 

س م" سان شکایتروند یک "های ها و پروسیجر یک نسخه از پالییس   باشد. به صورت رایگان قابل دسیی

 

 


