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وانسنحوزە تعل��   

 (UCP)سان شکا�تروند �کفرم 
 

وری ن�ست.)  این فرم باشد؛�ت اخت�اری و داوطلبانه �(استفادە از این فرم شکا  برای درج شکا�ت �ن

 
 

 ] _____/____/____در�افت شدە توسط حوزە تعل��:  [     اطالعات شا� .١

 ________________________________________________________________________________نام: 
  (مخفف) نام وس�   )First Name( نام     )Last Name( تخلص               

 _____________________________________________________________________________  آدرس: 
 نام جادە      شمارە جادە �ا اپارتمان      شهر  ا�الت         کود منطقه                       

ل: ت�لفون   __________ (_____)ت�لفون: محل کار:             ن  ___________________ا�م�ل:   __________ (_____)همراە/م�ن

 

 گردد: این شکا�ت از طرف اشخاص ز�ر درج � .٢

 _________________________________________________________آموز: نام حقو�� دا�ش فرزندم:  

 _____________________________________________________________مکتب/مدرسه:   

 ______________________________________________________سایر:   والدین  خودم:  

 
 برنامه �ا فعال�ت ذکر شدە در شکا مبین بر  ها برای ادعا  .٣

�
، لطفا ن و مقررات دولت فدرال و ا�الی� �ت تان را، در صورت نقض قواننی

 : انتخاب کن�د لزوم، 
 
 

 
باالی  آموز، و شخص سومآموز باالی دا�شآموز، دا�شتبع�ض، آزار، تهد�د و/�ا زورگویی (کارکن باالی دا�ش از  برای شکا�ت .٤

 دا�ش
�
های واق� �ا احسا� ز�ر صورت گرفته کدام �ک از مشخصه  مبتین بر که رفتار ادعا شدە   کن�د انتخاب  آموز)، لطفا

 است: 
 
 
 

  
 

 
 

    مخفف نام تان را بن��س�د
  را در�افت نمودە ام. ۱۳۱۲٫۳ شمارە اداری �ک �سخه پال�� بورد و مقرر�                
ن را حل و فصل نما�نما�د تا اخاست که در آن شخص سوم تالش � فرایندیگری م�ان��   ن طرفنی ن  د تالف بنی  کامالً . مشارکت طرفنی

کت کنم و م�ان�� من موافق هستم که در م�ان��  باشد. داوطلبانه � �د، گری �� روز  ۴۰دانم که من �گری مورد استفادە قرار گ�ی
ن شدە برای حوزە تعل�� که با�د در آن به   .تواندروز د�گر تمد�د شدە � ۳۰شکایتم پاسخ بدهد،  تعینی

 ساالنبزرگ آموزش 
 بعد از اوقات رس� مکتب مصؤن�ت / آموزش 
 ای کشاورزیحرفه فین  آموزش 
 های �ای� های بو� و ارز آم��کایی  مرا�ز آموزش

 اوا�ل کود� برنامه آموزش
 به دو ز�ان آموزش 
  و  کال�فرن�ا   توسط همکاران همکاریبرنامه

 آموزگاران آموزش برای های ارز�ای� مهبرنا
 ای، آموزش فین شغ� و آموزش شغ�/حرفه

 ایای، تدر�س آموزش فین شغ� و حرفهحرفه
   کودک  رشد مراقبت و 
 بندی شدە �کسانهای طبقهکمک 

  

 مضمون قبًال مواد در�/ های بدون مضمون
 آموزش بعد از دورە ثانوین / فارغ شدە از آن

 این  آموزش  ج��
 تغذ�ه کودک 
 کمک تاث�ی اقتصادی 
 پروشگاە در  آموزاندا�ش آموزش )Foster 

Care( ،آموزان خانمان، دا�شآموزان ی� دا�ش
سابق دادگاە کودکان که شامل حوزە تعل�� 

 نظا� یهاباشند و کودکان خانوادە�
 انگل�� آموزانز�ان هایبرنامه 
 شود موفق � آموز دا�ش هر  قانون / NCLB 
 ول مح� و حسابپالن  (LCAP) د�های کن��

 مهاج��ن موزشآ 
 های برای فعال�ت یآموز دا�ش هایه��نه

 آموز�� 
 تدر�� آموزش مدت زمان �� ن  ف�ی
 آموز محل بود و باش مناسب برای دا�ش

دە  ش�ی
 ایهای شغ� منطقهمرا�ز و برنامه 
 مدرسه/ های ا�مین مکتبپالن 
 آموزش و�ژە 
 کستان ا�الی� کودپ�ش 
 ی از استعمال تنبا�و  آموزش جلوگ�ی

 سن 
 تبار 
 رنگ 
  نژادیشناسایی گروە 

 

 جن�ست 
  �اظهار جنسیی 
  �ه��ت جنسیی 
 حالت مهاجرت 

 دەدا�ش  آموز ش�ی
 و رواین  معلول�ت �� ن  ف�ی
 مل�ت 
 �منشای م 

 نژاد �ا قوم�ت 
 دین 
 جنس 
 �گرا�ش جن 

 
 

 با افراد و گروە های دارای �ک �ا چندین مشخصه واق� و احسا� فوق 
�

 وا�ست�
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 روند واحد شکا�تفرم اخت�اری 
 

 حقایق م��وط به شکا�ت تان را ارائه ده�د. در مورد نام اشخاص دخ�ل، تار�ــــخ .۱
�
سایر ، �ا �ا خ�ی  ها، شاهدان حا�ن بودند لطفا

 . نما�د، معلومات ده�د �های تان تحقیق برای شخ� که راجع به شکا�ت/شکا�ت مف�د اطالعات 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

فردی کھ  ؟ اگر بلی، لطفاً در رابطھ بھ ھویتبحث نمایید وانسنشکایت تان با کارمندان حوزه تعلیمی  بارهآیا تالش کرده اید تا در  .۲
 و نتیجھ آن، معلومات دھید.  با او صحبت کرده اید

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

۳.  ً  اسناد کتبی را کھ ممکن مرتبط بھ شکایت تان باشد یا آن را تقویت نمایید، ارائھ کنید. لطفا
 

 نخیر   بلی  من اسناد تقویت کننده را ضمیمھ نموده ام:
 

 ________________ تاریخ:  ____________________________________________امضا: 
 

 ید:، فکس یا ایمیل کنارسالتان را بھ 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  
 

۰۴/۲۰۱۹تجدید نظر شده تاریخ:   


	(استفاده از این فرم شکایت اختیاری و داوطلبانه میباشد؛ این فرم برای درج شکایت ضروری نیست.)

