ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﻟﮏ ﮔروو ﯾوﻧﯾﻔﺎﯾد
اطﻼﻋﯾﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ روﯾﮫھﺎی ﯾﮑﺳﺎن ﺷﮑﺎﯾت )(UCP
ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ 2022-2023
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺻﺣﯾﻠﯽ اﻟﮏ ﮔروو ﯾوﻧﯾﻔﺎﯾد )»ﻧﺎﺣﯾﮫ«( ﺑﮫ طور ﺳﺎﻻﻧﮫ روﯾﮫھﺎی ﯾﮑﺳﺎن ﺷﮑﺎﯾت ﺧود )»» (UCPرا ﺑﮫ اطﻼع
داﻧشآﻣوزان ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن داﻧشآﻣوزان ،ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎی ﻣﺷورﺗﯽ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣرﺑوطﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺧﺻوﺻﯽ و ﺳﺎﯾر
طرﻓﯾن ذﯾﻧﻔﻊ ﻣﯽرﺳﺎﻧد.
اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  ،UCPھﻣﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳت ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻧﺎﺣﯾﮫ )» («BPو ﻣﻘررات اداری )» 1312.3 («ARﮐﮫ در آن
 UCPﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﺷده اﺳت ،در وبﺳﺎﯾت ﻧﺎﺣﯾﮫ در دﺳﺗرس ﻗرار دارﻧد.
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺷﻣول UCP
ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﺣل و ﻓﺻل ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﯾد از  UCPﻧﺎﺣﯾﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود:
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزش ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﮐﮫ ﭘﯾرو ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  8500ﺗﺎ  8538و ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  52500ﺗﺎ 52617
.1
آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش وﺿﻊ ﺷدهاﻧد.
.2

ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﺷده ﮐﮫ در ) 64000(aآﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش ذﮐر ﺷدﻧد.

.3

آﻣوزش ﮐودﮐﺎن ﻣﮭﺎﺟر ﮐﮫ ﭘﯾرو ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  54440ﺗﺎ  54445آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش وﺿﻊ ﺷده اﺳت.

آﻣوزش ﻓﻧﯽ ﺣرﻓﮫای و ﻓﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزش ﻓﻧﯽ ﺣرﻓﮫای و ﻓﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾرو ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  52300ﺗﺎ 52462
.4
آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش وﺿﻊ ﺷدهاﻧد.
.5

ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻧﮕﮭداری و رﺷد ﮐودک ﮐﮫ ﭘﯾرو ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  8200ﺗﺎ  8498آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش وﺿﻊ ﺷدهاﻧد.

ﺗﺑﻌﯾض ،آزار و اذﯾت ،ارﻋﺎب ﯾﺎ ﻗﻠدری ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻋﻠﯾﮫ ھر ﮔروه ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺗﻌرﯾف ﺷده در ﺑﻧدھﺎی  200ﺗﺎ
.6
 220آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش و ﺑﻧد  11135آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ دوﻟت  ،ﮐﮫ درﺑرﮔﯾرﻧده ھر ﮔوﻧﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻋﯾﻧﯽ ﯾﺎ ﺿﻣﻧﯽ ﺑرﺷﻣرده ﺷده در
ﺑﻧد  422.55ﻗﺎﻧون ﮐﯾﻔری ،ﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻓرد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص ﯾﺎ ﮔروه دارای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣورد از اﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﻋﯾﻧﯽ و ﺿﻣﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،در ھر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﺎﺣﯾﮫ اﺟرا ،و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺗوﺳط ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺎﻟت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺷود ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ آن را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ از آن ﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑرد.
.7

اﺗﺎقھﺎی ﺷﯾردھﯽ ﭘﯾرو ﺑﻧد  222آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش.

ﺣﻘوق آﻣوزﺷﯽ ﻧوﺟواﻧﺎن ﭘرورﺷﮕﺎھﯽ ﭘﯾرو ﺑﻧدھﺎی  48853.5 ،48853و  49069.5و اﻟزاﻣﺎت ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾل
.8
ﺷدن ﺑرای ﻧوﺟواﻧﺎن ﭘرورﺷﮕﺎھﯽ ،ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن و ﺳﺎﯾر ﻧوﺟواﻧﺎن ﭘﯾرو ﺑﻧد  51225.1آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش.
.9

ﺷﮭرﯾﮫھﺎی داﻧشآﻣوزی ﭘﯾرو ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  49010ﺗﺎ  49013آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش.

.10

دورهھﺎی ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﯾرو ﺑﻧد  51228.3آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش.

.11

دﻗﺎﯾﻖ آﻣوزﺷﯽ ﺗرﺑﯾت ﺑدﻧﯽ ﭘﯾرو ﺑﻧد  51223آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش.

.12

ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺣﻠﯽ و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﭘﯾرو ﺑﻧد  52075آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش.
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.13

ﻣدارس دادﮔﺎه ﻧوﺟواﻧﺎن ﭘﯾرو ﺑﻧد  48645.7آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش.

.14

ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﻣدارس ﭘﯾرو ﺑﻧد  32289آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش.

ﻧواﻗص ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺳﻼﻣت ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و اﯾﻣﻧﯽ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﭘﯾرو ﺑﻧد
.15
 8235.5آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش.
.16

ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﻓدرال ﮐﮫ ﻣدﯾرﮐل ﻧﺎﺣﯾﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﻧﺎﺳب ﻗﻠﻣداد ﻣﯽﮐﻧد.

ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻊ از اﯾن ﺷود ﮐﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓوق ﻧﻣﯽﺑﺎﺷﻧد از  UCPﺧود
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻣول  UCPﻧﻣﯽﺷوﻧد
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوارد زﯾر ﻣﺷﻣول  UCPﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد:
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزش وﯾژه ﮐﮫ ﭘﯾرو ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  56000ﺗﺎ  56865و ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  59000ﺗﺎ  59300آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ
.1
آﻣوزش وﺿﻊ ﺷدهاﻧد .ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﻓدرال در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزش وﯾژه در آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻣﺎده
 ،34ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  300.151ﺗﺎ  300.153ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷوﻧد .ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم اﯾﺎﻟت در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزش وﯾژه
در آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘررات ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﻣﺎده  ،5ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  3200ﺗﺎ  3205ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ﮐودک ﮐﮫ ﭘﯾرو ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  49490ﺗﺎ  49590آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش وﺿﻊ ﺷدهاﻧد .ﺷﮑﺎﯾﺎت
.2
ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﻓدرال در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ﮐودک در آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘررات ﻓدرال ،ﻣﺎده  ،7ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل )،210.19(a)(4
) 226.6(n) ،225.11(b) ،220.13(c) ،215.1(aو ) 250.15(dﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷوﻧد .ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻘررات ﺣﺎﮐم ﻓدرال در ﻣورد
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ﮐودک در آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘررات ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﻣﺎده  ،5ﺑﻧدھﺎی ﺷﺎﻣل  15580ﺗﺎ  15584ﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷوﻧد.
اﻗﻼم آﻣوزﺷﯽ ،ﺷراﯾط اﺿطراری ﯾﺎ ﻓوری ﻣراﮐز ﮐﮫ ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ داﻧشآﻣوزان ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧطر
.3
ﻣﯽاﻧدازﻧد ،ﯾﺎ ﻓرﺻتھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻠﻣﯽ و ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻧﺎدرﺳت .ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣورد اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻘررات اداری
 – 1312.4روﯾﮫھﺎی ﯾﮑﺳﺎن ﺷﮑﺎﯾﺎت وﯾﻠﯾﺎﻣز – ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
ﺗﺑﻌﯾض ﺷﻐﻠﯽ ،آزار و اذﯾت ،ﯾﺎ اﻗدام ﺗﻼﻓﯽﺟوﯾﺎﻧﮫ ﻣرﺑوطﮫ .ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ
.4
ﺳﯾﺎﺳت  4030ھﺋﯾت ﻣدﯾره – ﻋدم ﺗﺑﻌﯾض ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻘررات اداری  – 4119.12روﯾﮫھﺎی ﺷﮑﺎﯾت آزار ﺟﻧﺳﯽ ﻣﺎده  IXھر
ﮐدام ﮐﮫ ﻣرﺗﺑط اﺳت ،ﻣورد ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺣل و ﻓﺻل ﺷوﻧد.
ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽﺷوﻧد
ﺷﮑﺎﯾﺎت زﯾر ﺑﺎﯾد ﺟﮭت ﺣل و ﻓﺻل ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﯾﮕری ارﺟﺎع داده ﺷوﻧد و ﻣﺷﻣول  UCPﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ در ﻗراردادھﺎی ﺑﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺟزا ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای دﯾﮕر ﺗواﻓﻖ ﺷده ﺑﺎﺷد:
اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﯾﺎ ﻏﻔﻠت از ﮐودک ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎﻧﺗﯽ ) Department of Social
.1
) ،Services,DSSﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﺣﻔﺎظت ،ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺎﺑط ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣرﺑوطﮫ ارﺟﺎع داده ﺷوﻧد.
ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻣﺟﺎزی ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﺷد ﮐودک را اﺟرا ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
.2
ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ) (DSSارﺟﺎع داده ﺷوﻧد.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺗﺑﻌﯾض ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺧدام و ﻣﺳﮑن ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ) (DFEHارﺟﺎع
.3
داده ﺷوﻧد .ﺑﺎﯾد ھر ﮔوﻧﮫ ارﺟﺎع  DFEHﮐﺗﺑﺎ و ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﺷﺎﮐﯽ اطﻼع داده ﺷود.
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اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺣدودﯾتھﺎی طرح ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺷﻣول  UCPﻧﺎﺣﯾﮫ
ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﮏ داﻧشآﻣوز ﺑر اﺳﺎس وﺿﻌﯾت ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺎﮐﯽ در ﻣﻌرض آزار ،ﺗﺑﻌﯾض ،ارﻋﺎب ﯾﺎ ﻗﻠدری
ﻗرار دارد ،ﺑﺎﯾد ظرف ﺷش ﻣﺎه ﭘس از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﮐﯽ از رﻓﺗﺎر ﻣورد ادﻋﺎ ﻣطﻠﻊ ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺑﺎﯾد در ﺟرﯾﺎن ﻗرار
ﻣﯽﮔرﻓت طرح ﺷوﻧد LEA .در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن ﻣﮭﻠت را ﺗﺎ  90روز ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺗﻣدﯾد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر دﻟﯾل ﻣوﺟﮭﯽ
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ﺳﺎﯾر اﻧواع اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺷﻣول  UCPﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘس از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﮐﯽ از
رﻓﺗﺎر ﻣورد ادﻋﺎ ﻣطﻠﻊ ﺷده اﺳت ﯾﺎ ﺑﺎﯾد در ﺟرﯾﺎن ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت طرح ﺷوﻧد.
ﺑرای ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻧﺗرل ﻣﺣﻠﯽ و ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ )) ،LCAPﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺧﻠف ﻣورد ادﻋﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺟﻊ
ذﯾﺻﻼح ﺑﺎزﻧﮕری LCAP ،ﯾﺎ ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫای ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾده اﺳت را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
طرح ﺷﮑﺎﯾت
ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺷﻣول  UCPﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ) (1ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ (2) ،ﮐﺎرﺷﻧﺎس اﻧطﺑﺎق ﺣﻘوﻗﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ )اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس در
زﯾر ذﮐر ﺷدﻧد( (3) ،ﻣدﯾرﮐل ﻧﺎﺣﯾﮫ و ﯾﺎ /ھر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣرﺑوطﮫ اراﺋﮫ ﺷوﻧد.
ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺷﮭرﯾﮫھﺎی داﻧشآﻣوزی ﯾﺎ  LCAPاﺳت اﮔر ﺷﺎﮐﯽ ﻣدرک ﯾﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
ﺗﺎﯾﯾد اﺗﮭﺎم ﻋدم اﻧطﺑﺎق ﮔردد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻧﺎﺷﻧﺎس  ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑدون اﻣﺿﺎی ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ طرح ﺷود.
در ﮐل ،ﻧﺎﺣﯾﮫ از ﺷﺎﮐﯾﺎن ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺧود را اراﺋﮫ دھﻧد ﺗﺎ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺧود ﺑﺎ
ﺷﺎﮐﯾﺎن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷد .ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﺗﻼش ﺧود را ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت از ﺷﮑﺎﯾت ،ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ را ﺣﻔظ ﮐﻧد اﻣﺎ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﺑودن ﺷﺎﮐﯾﺎن را ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
ﮐﻠﯾﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺷﻣول  UCPﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘروﺗﮑلھﺎی ﻣﻧدرج در  AR 1312.3رﺳﯾدﮔﯽ ﺧواھﻧد ﺷد ،ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از آن را
ﻣﯽﺗواﻧﯾد در وبﺳﺎﯾت ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﺳﯾرزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت را ﺟدی ﻗﻠﻣداد ﻣﯽﮐﻧد .ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت از ﺷﮑﺎﯾت و اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت را
ظرف ﺷﺻت ) (60روز ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺑرﺳﺎﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﺎﮐﯽ ﮐﺗﺑﺎ ﺑﮫ ﺗﻣدﯾد اﯾن زﻣﺎن رﺿﺎﯾت
دھد اﻣﮑﺎن دارد اﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣوﺟﮭﯽ ﺗﻣدﯾد ﭘﯾدا ﮐﻧد.
ﺣﻘوق ﺗﺟدﯾدﻧظر
ﺷﺎﮐﯾﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﻣورد ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ) (CDEدرﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر دھﻧد.
ﺑﻌﻼوه ،ﻧﺎﺣﯾﮫ در ﻣورد ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات ﻗﺎﻧون ﻣدﻧﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ اﺣﮑﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﻗرار ﻣﻧﻊ ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات ﯾﺎ اﺣﮑﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن آزار ،ﺗﺑﻌﯾض ،ارﻋﺎب ﯾﺎ ﻗﻠدری اﯾﺎﻟﺗﯽ و ﻓدرال اطﻼق ﻣﯽﺷوﻧد ﺷﺎﮐﯾﺎن را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧواھد ﮐرد.
اطﻼﻋﯾﮫھﺎی ﺑﯾﺷﺗر
 .1ﺣﻘوق آﻣوزﺷﯽ.
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ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ،ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﺣﺎﺿر در ﭘرورﺷﮕﺎهھﺎ ،داﻧشآﻣوزان ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن ،داﻧشآﻣوزان ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ،و داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در دادﮔﺎه ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑودﻧد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم
ﺷدهاﻧد ﺑﺎﯾد ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ اﺳﺗﺎﻧدارد ھﻣراه ﺑﺎ اﻟزاﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ و ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷدن درج ﻧﻣﺎﯾد.
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻧدرﺟﺎت ﺑﻧدھﺎی  51225.1 ،49069.5 ،48853.5 ،48853 ،48645.7و  51225.2ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ
اﺳﺗﺎﻧدارد در ﻣورد ﺣﻘوق آﻣوزﺷﯽ ﻧوﺟواﻧﺎن ﭘرورﺷﮕﺎھﯽ ﯾﺎ ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن ،داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ در دادﮔﺎه ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑودﻧد و
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷدهاﻧد و داﻧشآﻣوزان ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ درج ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎﯾد در
ﺻورت ﻟزوم ،ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﻓرآﯾﻧد ﺷﮑﺎﯾت ﺑﺎﺷد.
 .2ﻣﺳﺎﺋل ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾﺎﻟت.

ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾﺎﻟت ﭘﯾرو ﺑﻧد  1596.7925آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺳﻼﻣت
و اﯾﻣﻧﯽ ) (HSCﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﺑﺎﯾد در ھر ﮐﻼس درس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ در ھر ﻣدرﺳﮫ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﯾﮏ
اطﻼﻋﯾﮫ درج ﺷود.

اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﻋﻼوه ﺑر اطﻼﻋﯾﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ  UCPﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣورد ) (1اﻟزاﻣﺎت ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ طﺑﻖ ﻣﺎده  5آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ
ﻣﻘررات ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ) (5 CCRﮐﮫ ﭘﯾرو ﺑﻧد  HSC 1596.7925در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯾشدﺑﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾﺎﻟت اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود و )(2
ﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓت ﻓرم طرح ﺷﮑﺎﯾت ،واﻟدﯾن ،ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ،داﻧشآﻣوزان و ﻣﻌﻠﻣﺎن را ﻣﺧﺎطب ﻗرار ﻣﯽدھد.
ﺷﮭرﯾﮫھﺎی داﻧشآﻣوزی
داﻧشآﻣوزی ﮐﮫ در ھر ﯾﮏ از ﻣدارس دوﻟﺗﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻧد ﻣوظف ﻧﯾﺳت ﺑرای ﺷرﮐت در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت آﻣوزﺷﯽ ﺷﮭرﯾﮫ
ﭘرداﺧت ﮐﻧد) .ﺑﻧد  49011آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش و ﺑﻧد  5ﻣﺎده  IXﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ را ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد(.
»ﺷﮭرﯾﮫ داﻧشآﻣوز« ﺷﺎﻣل ﻣوارد ﻣﯽﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﺷود:
 .1ﺷﮭرﯾﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرط ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرای ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﮐﻼسھﺎ ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرط ﺷرﮐت در ﯾﮏ ﮐﻼس ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮫ از داﻧشآﻣوز ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن ﮐﻼس ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﯾﺎ اﺟﺑﺎری
اﺳت ﯾﺎ ﺑرای ﮔذراﻧدن ﯾﮏ واﺣد درﺳﯽ اﺳت.
 .2ﯾﮏ ﺳﭘرده ﺿﻣﺎﻧت ،ﯾﺎ ﭘرداﺧﺗﯽ دﯾﮕری ،ﮐﮫ داﻧشآﻣوز ﻣوظف اﺳت ﺑرای ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﯾﮏ ﻗﻔل ،ﮐﻣد ،ﮐﺗﺎب،
ﻟوازم ﮐﻼس ،ﺳﺎز ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﯾوﻧﯾﻔورم ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ادوات و ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﭘردازد.
 .3ﺧرﯾدی ﮐﮫ داﻧشآﻣوز ﻣوظف اﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت اﻗﻼم ،ﻟوازم ،ﺗﺟﮭﯾزات ،ﯾﺎ ﯾوﻧﯾﻔرم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت
آﻣوزﺷﯽ اﻧﺟﺎم دھد.
ﮐﻠﯾﮫ ﻟوازم ،اﻗﻼم و ﺗﺟﮭﯾزات ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرای داﻧشآﻣوزان راﯾﮕﺎن ﻓراھم ﺷوﻧد.
ﺳﯾﺎﺳت ﭼﺷمﭘوﺷﯽ از ھزﯾﻧﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺷﮭرﯾﮫ داﻧشآﻣوزی را ﻣﺟﺎز ﺑداﻧد.
ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﻠزم ﮐردن ﯾﮏ اﺳﺗﺎﻧدارد اﻣوزﺷﯽ ﺣداﻗﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اراﺋﮫ ﻧﻣودن ﯾﮏ اﺳﺗﺎﻧدارد
آﻣوزﺷﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﺗر ﮐﮫ داﻧشآﻣوزان ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾﻖ ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﯾﺎ ﺧرﯾد ﻟوازم ﻣﺎزادی ﮐﮫ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﺎ
ﻣدرﺳﮫ آﻧﮭﺎ را ﻓراھم ﻧﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ آن ﻣﯽﺗواﻧﻧد دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ،ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ دو ﻻﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾد.
ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻧﺑﺎﯾد در ﻋوض درﯾﺎﻓت ﭘول ﯾﺎ اھدای ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت از طرف داﻧشآﻣوزان ﯾﺎ واﻟدﯾن ﯾﺎ
ﺳرﭘرﺳت ﯾﮏ داﻧشآﻣوز واﺣد درﺳﯽ ﯾﺎ اﻣﺗﯾﺎزاﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آﻣوزﺷﯽ اراﺋﮫ دھد و ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ داﻧشآﻣوز ﯾﺎ واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﯾﮏ داﻧشآﻣوز ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﯾﺎ ﻧﺧواھد ﺗواﻧﺳت ﭘول ﯾﺎ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗﯽ را ﺑﮫ
ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ اھدا ﮐﻧد ،واﺣد درﺳﯽ ﯾﺎ اﻣﺗﯾﺎزات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی آﻣوزﺷﯽ را ﺣذف ﻧﻣﺎﯾد ﯾﺎ در ﻏﯾر اﯾن
ﺻورت ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ داﻧشآﻣوز ﺗﺑﻌﯾض ﻗﺎﺋل ﺷود.
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درﺧواﺳت اھدای داوطﻠﺑﺎﻧﮫ وﺟوه ﯾﺎ اﻣوال ،ﻣﺷﺎرﮐت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺟﻣﻊآوری ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺎﻣﯾن ﺟواﯾز
داﻧشآﻣوزی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺗﻘدﯾرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻣﺷﺎرﮐت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺟﻣﻊآوری ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ از طرف ﻧﺎﺣﯾﮫھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ،
ﻣدارس ،و ﺳﺎﯾر ﻧﮭﺎدھﺎ ﻣﺟﺎز اﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس
در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد  UCPﻧﺎﺣﯾﮫ ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
ﺳﻣت ﺷﻐﻠﯽ:
واﺣد ﯾﺎ دﻓﺗر:
آدرس:
ﺗﻠﻔن:
آدرس اﯾﻣﯾل:

ﮐﺎرﺷﻧﺎس اﻧطﺑﺎق ﺣﻘوﻗﯽ
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ
9510 Elk Grove-Florin Road, Elk Grove, CA
95624
(916) 686-7795
legalcompliance@egusd.net

ﺳﻣت ﻓوق ،ﮐﮫ ﻣﺳﺋول اﻧطﺑﺎق و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷد ،از ﻗواﻧﯾن و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣطﻠﻊ و آﮔﺎه اﺳت.
ﺳﻣت ﻓوق ﻣﺳﺋول ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺎﻣوران ﺗﺣﻘﯾﻖ اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺋول اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾﻖ و ﺣل و ﻓﺻل ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﺳﻣت ﻓوق در
ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎﻣور ﺗﺣﻘﯾﻖ ،ﻣﺳﺋول ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﺎﮐﯾﺎن و ﻣﺗﮭﻣﺎن اﺳت.
ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از روﯾﮫھﺎی ﯾﮑﺳﺎن ﺷﮑﺎﯾت  BP/ARﺑﮫ طور راﯾﮕﺎن ،در وبﺳﺎﯾت ﻧﺎﺣﯾﮫ در ﻟﯾﻧﮏ زﯾر در دﺳﺗرس ﻗرار دارد:
http://www.egusd.net/about/district/policiesproceduresnotices/
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