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     SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
     UNIFORM COMPLAINT PROCEDURE (UCP) FORM 
 
(Використання цієї форми скарги є необов'язковою і добровільною; для подання скарги форма не потрібна.) 

 
 

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

 

 Ім'я:  ________________________________________________________________________________ 
   Прізвище               Ім'я                  M.I.                 
 Адреса:  _____________________________________________________________________________ 
                    Вулиця          Кімната або Апт.. #  Місто            Штат                          Zip 
 

 Телефон  Роб.: (_____)________ Моб/Дом.: (_____)___________ E-mail: ________________________ 
  
 

 2,  ЦЯ СКАРГА ВІДНОСНО: 
 

  Моєї дитини:  Повне ім’я:  _____________________________________________________________ 
 
 Школа відвідування:  _______________________________________________________ 
 
  Відносно мене  Батьки  Інше:  _____________________________________________________ 
 
 

3, У разі скарг про порушення федерального або державного закону чи положення, 
будь ласка, перевірте програму або діяльність, про які йдеться у вашій скарзі, якщо 
це можливо: 

 

 Освіта для дорослих 
 Освіта після школи / Безпека 
 Сільськогосподарський 
сектор/Курси техніків 

 Центри освіти для індіанців &      
програми початкового навчання 

 Освіта для іншомовних  
 California Peer Assistance та 
програми підвищення для вчителів 

 Кар'єра / Технічна освіта, 
Професійно-технічна освіта, 
Підготовка до кар'єри/Сфера 
виховання дітей 

 Піклування та розвиток дітей 
 

 Консолідована допомога по 
категоріям 

 Курси поза освітнього змісту / класи    
пройдені для випуску / вищої освіти 

 Компенсаційна освіта 
 Харчування дітей  
 Економічний вплив 
 Освіта учнів у прийомних сім'ях, 
навчання безпритульних учнів, 
неповнолітніх за рішенням суду Учні 
зараз навчаються у шкільному окрузі 
та діти із сімей військових 

 Програма вивчення англійської мови 
 Акт успішності для кожного 
учня/NCLB 

   
 План підзвітності місцевого рівня    
(LCAP)  

 Освіта для мігрантів 
 Оплата за освітні послуги  
 Протокол навчання по фізкультурі 
 Розумне розміщення для годуючи 
учнів  

 Регіональні центри професійного 
навчання 

 Шкільні плани безпеки  
 Спеціальна Освіта  
 Штатні навчальні центри 
 Освіта для попередження вживання 
тютюну   

 
   

4. Подання скарги про дискримінацію, переслідування, залякування та / або знущання між 
(працівник-студент, студент-студент або інша сторона), будь ласка, перевірте, які з 
фактичних або сприйнятих ознак, викликали потребу подати ситуацію для розгляду:  

 

  Вік    Стать      Мами що годують дітей    Раса/ етнічна групи 
  Походження   Статеве визначення      Непрацездатні учні  Релігії 
  Колір шкіри    Гендерна ідентичність    Національність  Секс 
  Групи Етно визначення   Імміграційний статут      Місця походження  Сексуальної ідент.   

  

  Асоціація з особою або групою з однією або кількома фактичними або сприйнятими категоріями, 
переліченими вище  

 

                         Ініціали 
 

Я отримав копію документів Правління та Адміністративного регулювання 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 у посередництві та дозволяючи посередництво, я розумію, що 
40-денний час для округу для відповіді на скаргу буде подовжений на 30 днів. 
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Необов'язкова форма із процедури подання скарг    Сторінка 2 of 2 
 
1.   Будь ласка, надайте факти про вашу скаргу. Вкажіть деталі, наприклад: імена зацікавлених 
осіб, дата, присутність свідків або будь-яка інша інформація, яка буде корисною для особи, яка 
розслідує вашу скаргу(и). 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. Чи намагалися ви обговорити вашу скаргу з працівниками Об'єднаного шкільного округу San 
Juan? Якщо так, будь ласка, вкажіть, з ким ви поговорили, і результат.  
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Будь ласка, надайте копії будь-яких письмових документів, які можуть бути важливими або 
підтверджувати вашу скаргу.  
 
Я додаю бланки із підтвердженнями   Так   Ні  
 

Підпис: ______________________________________________ Дата:  ______________________ 

 
Пошта, факс або e-mail за адресом: 

 
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  

 
Revised 04/29/19 


