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 ناحیھ تحصیلی الک گروو یونیفاید 
 

 ) UCPھای یکسان شکایت (اطالعیھ ساالنھ رویھ 
 2022-2023سال تحصیلی 
 

) را بھ اطالع «UCPھای یکسان شکایت خود (« ناحیھ تصحیلی الک گروو یونیفاید («ناحیھ») بھ طور ساالنھ رویھ
ھای مشورتی، مسئولین مربوطھ مدرسھ خصوصی و سایر  آموزان، کمیتھدانشآموزان، کارکنان، والدین یا سرپرستان دانش

 رساند.طرفین ذینفع می
 

کھ در آن   1312.3 («AR»)و مقررات اداری  («BP»)، ھمچنین سیاست ھیئت مدیره ناحیھ UCPاین اطالعیھ ساالنھ 
UCP سایت ناحیھ در دسترس قرار دارند. ناحیھ تشریح شده است، در وب 

 
 UCPشکایات مشمول 

 
 ناحیھ استفاده شود: UCPبرای تحقیقات و حل و فصل شکایات مربوط بھ موارد زیر باید از 

 
 52617تا  52500و بندھای شامل  8538تا  8500ھای آموزش بزرگساالن کھ پیرو بندھای شامل برنامھ .1

 اند.نامھ آموزش وضع شدهآیین
 

 نامھ آموزش ذکر شدند.آیین (a)64000شده کھ در بندی رسانی یکپارچھ طبقھھای کمکبرنامھ . 2
 

 نامھ آموزش وضع شده است.آیین 54445تا  54440آموزش کودکان مھاجر کھ پیرو بندھای شامل  . 3
 

 52462تا  52300ای و فنی کھ پیرو بندھای شامل موزش فنی حرفھ ھای آای و فنی و برنامھآموزش فنی حرفھ  . 4
 اند.نامھ آموزش وضع شدهآیین

 
 اند.نامھ آموزش وضع شدهآیین 8498تا  8200ھای نگھداری و رشد کودک کھ پیرو بندھای شامل برنامھ . 5

 
تا   200حمایت تعریف شده در بندھای تبعیض، آزار و اذیت، ارعاب یا قلدری غیرقانونی علیھ ھر گروه تحت  . 6

نامھ دولت ، کھ دربرگیرنده ھر گونھ مشخصات عینی یا ضمنی برشمرده شده در آیین 11135نامھ آموزش و بند آیین 220
قانون کیفری، یا بر اساس وابستگی فرد بھ یک شخص یا گروه دارای یک یا چند مورد از این مشخصات  422.55بند 

شد، در ھر برنامھ یا فعالیتی کھ توسط ناحیھ اجرا، و مستقیما توسط کمک مالی ایالت تامین مالی  باعینی و ضمنی می
 برد.کند یا از آن نفع میشود، یا اینکھ آن را دریافت میمی

 
 نامھ آموزش.آیین 222ھای شیردھی پیرو بند اتاق . 7

 
التحصیل  و الزامات فارغ 49069.5و  48853.5، 48853حقوق آموزشی نوجوانان پرورشگاھی پیرو بندھای  . 8

 نامھ آموزش.آیین 51225.1خانمان و سایر نوجوانان پیرو بند شدن برای نوجوانان پرورشگاھی، نوجوانان بی
 

 نامھ آموزش. آیین 49013تا  49010آموزی پیرو بندھای شامل ھای دانششھریھ . 9
 

 نامھ آموزش.نآیی 51228.3ھای مطالعاتی پیرو بند دوره . 10
 

 نامھ آموزش.آیین 51223دقایق آموزشی تربیت بدنی پیرو بند  . 11
 

 نامھ آموزش.آیین 52075ھای کنترل محلی و پاسخگویی پیرو بند برنامھ . 12
 



 5از   2صفحھ 
 

 نامھ آموزش.آیین 48645.7مدارس دادگاه نوجوانان پیرو بند  . 13
 

 نامھ آموزش. ن آیی 32289ھای ایمنی مدارس پیرو بند برنامھ . 14
 

نواقص مربوط بھ مسائل سالمت پیش دبستانی و ایمنی برای برنامھ پیش دبستانی ایالت کالیفرنیا پیرو بند   . 15
 نامھ آموزش.آیین 8235.5

 
 کند. ھای آموزشی ایالتی یا فدرال کھ مدیرکل ناحیھ آنھا را مناسب قلمداد می سایر برنامھ . 16

 
خود   UCPباشند از ھیچ چیز نباید مانع از این شود کھ ناحیھ برای رسیدگی بھ شکایاتی کھ شامل موضوعات فوق نمی

 استفاده کند. 
 

 شوند نمی UCPشکایاتی کھ مشمول 
 

 ناحیھ نیستند:  UCPشکایات مربوط بھ موارد زیر مشمول 
 

نامھ آیین 59300تا  59000و بندھای شامل  56865تا  56000ھای آموزش ویژه کھ پیرو بندھای شامل برنامھ . 1
نامھ مقررات فدرال، ماده  ھای آموزش ویژه در آییناند.  شکایات مقررات حاکم فدرال در مورد برنامھآموزش وضع شده

 ھای آموزش ویژهشوند.  شکایات مقررات حاکم ایالت در مورد برنامھیافت می 300.153تا  300.151، بندھای شامل 34
 شوند. یافت می 3205تا  3200، بندھای شامل 5نامھ مقررات کالیفرنیا، ماده در آیین

 
اند.  شکایات نامھ آموزش وضع شدهآیین 49590تا  49490ھای تغذیھ کودک کھ پیرو بندھای شامل برنامھ . 2

 ،(4)(a)210.19، بندھای شامل 7ه نامھ مقررات فدرال، مادھای تغذیھ کودک در آیین مقررات حاکم فدرال در مورد برنامھ
215.1(a)، 220.13(c)، 225.11(b)، 226.6(n)  250.15و(d) شوند.  شکایات مقررات حاکم فدرال در مورد  یافت می

 شوند. یافت می 15584تا  15580، بندھای شامل 5نامھ مقررات کالیفرنیا، ماده ھای تغذیھ کودک در آیینبرنامھ
 

آموزان یا کارکنان را بھ خطر  آموزشی، شرایط اضطراری یا فوری مراکز کھ سالمت و ایمنی دانشاقالم  . 3
ھای شغلی معلمی و تکالیف نادرست.  شکایات در مورد این موضوعات باید مطابق مقررات اداری اندازند، یا فرصت می

 مورد تحقیق قرار گیرند. –ھای یکسان شکایات ویلیامز رویھ  – 1312.4
 

جویانھ مربوطھ. شکایات مربوط بھ این موضوعات باید مطابق با  تبعیض شغلی، آزار و اذیت، یا اقدام تالفی . 4
ھر   IXھای شکایت آزار جنسی ماده رویھ  – 4119.12عدم تبعیض شغلی یا مقررات اداری  –ھئیت مدیره  4030سیاست 

 د.کدام کھ مرتبط است، مورد تحقیق قرار گرفتھ و حل و فصل شون
 

 شوند ھا رسیدگی میشکایاتی کھ توسط سایر سازمان
 

باشند، مگر  ناحیھ نمی UCPھای دیگری ارجاع داده شوند و مشمول شکایات زیر باید جھت حل و فصل مناسب بھ سازمان
 ای دیگر توافق شده باشد:اینکھ در قراردادھای بین سازمانی مجزا بھ گونھ

 
 Department of Socialاز کودک باید بھ سازمان خدمات اجتماعی کانتی ( اتھامات سوء استفاده یا غفلت . 1

Services,DSS).بخش خدمات حفاظت، یا سازمان ضابط قضایی مربوطھ ارجاع داده شوند ، 
 

کنند باید بھ سازمان  شکایات سالمت و ایمنی مربوط بھ مراکز مجازی کھ یک برنامھ رشد کودک را اجرا می  . 2
 ) ارجاع داده شوند.DSS( خدمات اجتماعی

 
) ارجاع  DFEHدر صورت امکان، شکایات تبعیض شغلی باید بھ سازمان استخدام و مسکن عادالنھ کالیفرنیا ( . 3

 کتبا و بھ موقع بھ شاکی اطالع داده شود.  DFEHداده شوند. باید ھر گونھ ارجاع  
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 ناحیھ  UCPھای طرح شکایات مشمول اساسنامھ محدودیت

 
آموز بر اساس وضعیت تحت حمایت شاکی در معرض آزار، تبعیض، ارعاب یا قلدری  شکایاتی کھ مدعی ھستند یک دانش

پس از تاریخی کھ شاکی از رفتار مورد ادعا مطلع شده است یا باید در جریان قرار   شش ماهقرار دارد، باید ظرف 
روز تقویمی تمدید کند کھ برای این کار دلیل موجھی  90تواند این مھلت را تا در صورتی می LEAفت طرح شوند. گرمی

 وجود داشتھ باشد. 
 

پس از تاریخی کھ شاکی از   یک سالناحیھ ھستند باید ظرف مدت  UCPشکایاتی کھ مدعی سایر انواع اتھامات مشمول 
 گرفت طرح شوند.در جریان قرار می  رفتار مورد ادعا مطلع شده است یا باید

 
، تاریخ تخلف مورد ادعا تاریخی است کھ مرجع  (LCAPھای کنترل محلی و پاسخگویی (برای شکایات مربوط بھ برنامھ

 نماید. است را تایید می های کھ توسط ناحیھ بھ تصویب رسیدیا بھ روزرسانی ساالنھ LCAPذیصالح بازنگری، 
 

 طرح شکایت 
 

) کارشناس انطباق حقوقی ناحیھ (اطالعات تماس در 2) مدیر مدرسھ، (1ناحیھ باید بھ ( UCPتک تک شکایات مشمول 
 ) مدیرکل ناحیھ و یا/ ھر نماینده مربوطھ ارائھ شوند.3زیر ذکر شدند)، (

 
دھد کھ منجر بھ   است اگر شاکی مدرک یا اطالعاتی ارائھ LCAPآموزی یا ھای دانش شھریھشکایتی کھ مدعی تخلفات 

 تایید اتھام عدم انطباق گردد، باید بھ طور ناشناس ، یعنی بدون امضای قابل شناسایی طرح شود.
 

خواھد کھ اطالعات تماس خود را ارائھ دھند تا ناحیھ بتواند بھ منظور تسھیل تحقیقات خود با  در کل، ناحیھ از شاکیان می 
کند کھ در کلیھ تحقیقات از شکایت، محرمانگی را حفظ کند اما  تالش خود را میشاکیان در ارتباط باشد. ناحیھ نھایت 

 تواند ناشناس بودن شاکیان را تضمین نماید.نمی
 

 ھای تحقیقاتپروتکل
 

رسیدگی خواھند شد، یک نسخھ از آن را   AR 1312.3ھای مندرج در ناحیھ مطابق با پروتکل UCPکلیھ شکایات مشمول 
 سایت ناحیھ پیدا کنید. توانید در وبمی

 
 سیرزمانی تحقیقات 

 
ھای تحقیقات را کند تحقیقات از شکایت و انتشار یافتھکند. ناحیھ با جدیت تالش میناحیھ کلیھ شکایات را جدی قلمداد می 

ایت  ) روز پس از دریافت شکایت بھ اتمام برساند. با این حال، چنانچھ شاکی کتبا بھ تمدید این زمان رض60ظرف شصت (
 دھد امکان دارد این زمان بھ دلیل موجھی تمدید پیدا کند. 

 
 حقوق تجدیدنظر 

 
 ) درخواست تجدیدنظر دھند.CDEھای تحقیقات بھ سازمان آموزش کالیفرنیا (توانند در مورد یافتھشاکیان می

 
خسارات یا احکامی  بعالوه، ناحیھ در مورد جبران خسارات قانون مدنی، از جملھ احکام قضایی، قرار منع یا سایر جبران  

 شوند شاکیان را راھنمایی خواھد کرد. کھ بھ قوانین آزار، تبعیض، ارعاب یا قلدری ایالتی و فدرال اطالق می
 

 ھای بیشتر اطالعیھ
 

 حقوق آموزشی. .1
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آموزان متعلق بھ خانمان، دانش آموزان بیھا، دانشآموزان حاضر در پرورشگاهعالوه بر این اطالعیھ، برای دانش ناحیھ 

آموزانی کھ قبال در دادگاه نوجوانان بودند و در حال حاضر در یک ناحیھ تحصیلی ثبت نام  ھای نظامی، و دانشخانواده
 التحصیل شدن درج نماید.لزامات آموزشی و فارغاند باید یک اطالعیھ استاندارد ھمراه با اشده

 
یک اطالعیھ  51225.2و   51225.1، 49069.5، 48853.5، 48853، 48645.7ناحیھ باید مطابق با مندرجات بندھای 

آموزانی کھ قبال در دادگاه نوجوانان بودند و خانمان، دانشاستاندارد در مورد حقوق آموزشی نوجوانان پرورشگاھی یا بی
ھای نظامی درج نماید. این اطالعیھ باید در  آموزان خانوادهاند و دانشحال حاضر در یک ناحیھ تحصیلی ثبت نام شده در

 صورت لزوم، شامل اطالعات فرآیند شکایت باشد. 
 

 دبستانی ایالت.مسائل سالمت و ایمنی پیش .2
 

نامھ سالمت  آیین 1596.7925ی ایالت پیرو بند دبستانبھ منظور شناسایی موضوعات مربوط بھ مسائل سالمت و ایمنی پیش
دبستانی ایالت کالیفرنیا در ھر مدرسھ از سازمان ما یک کالیفرنیا، باید در ھر کالس درس برنامھ پیش) HSCو ایمنی (

 اطالعیھ درج شود. 
 

نامھ آیین  5ق ماده ) الزامات سالمت و ایمنی طب1باشد کھ در مورد (می UCPاین اطالعیھ عالوه بر اطالعیھ ساالنھ 
) 2شود و (دبستانی ایالت اعمال می ھای پیشدر مورد برنامھ HSC 1596.7925) کھ پیرو بند CCR 5کالیفرنیا ( مقررات

 دھد. آموزان و معلمان را مخاطب قرار میمکان دریافت فرم طرح شکایت، والدین، سرپرستان، دانش
 

 آموزی ھای دانششھریھ
 

کند موظف نیست برای شرکت در یک فعالیت آموزشی شھریھ آموزی کھ در ھر یک از مدارس دولتی ثبت نام میدانش
 قانون اساسی کالیفرنیا را مالحظھ نمایید.) IXماده  5نامھ آموزش و بند آیین 49011پرداخت کند. (بند 

 
 ود:شباشد اما بھ آنھا محدود نمیآموز» شامل موارد می«شھریھ دانش

ھا، یا بھ عنوان شرط شرکت در یک کالس یا یک  نام برای مدرسھ یا کالس ای کھ بھ عنوان شرط ثبتشھریھ .1
شود، بدون توجھ بھ این کھ آیا این کالس یا فعالیت انتخابی یا اجباری  آموز گرفتھ میفعالیت فوق برنامھ از دانش

 است یا برای گذراندن یک واحد درسی است. 
آموز موظف است برای تحویل گرفتن یک قفل، کمد، کتاب، ضمانت، یا پرداختی دیگری، کھ دانش یک سپرده  .2

 لوازم کالس، ساز موسیقی، یونیفورم، یا سایر ادوات و تجھیزات بپردازد.
آموز موظف است برای دریافت اقالم، لوازم، تجھیزات، یا یونیفرم مربوط بھ یک فعالیت خریدی کھ دانش  .3

 دھد. آموزشی انجام 
 

 آموزان رایگان فراھم شوند. ھای آموزشی باید برای دانش کلیھ لوازم، اقالم و تجھیزات مورد نیاز برای شرکت در فعالیت
 

 آموزی را مجاز بداند. پوشی از ھزینھ نباید شھریھ دانشسیاست چشم
 

ھمچنین ارائھ نمودن یک استاندارد یک ناحیھ تحصیلی یا مدرسھ نباید با ملزم کردن یک استاندارد اموزشی حداقلی و 
آموزان تنھا از طریق پرداخت شھریھ یا خرید لوازم مازادی کھ ناحیھ تحصیلی یا  آموزشی ثانویھ سطح باالتر کھ دانش

 توانند دسترسی پیدا کنند، یک سیستم آموزشی دو الیھ ایجاد نماید.کند بھ آن می مدرسھ آنھا را فراھم نمی
 

آموزان یا والدین یا  مدرسھ نباید در عوض دریافت پول یا اھدای کاال یا خدمات از طرف دانش یک ناحیھ تحصیلی یا
ھای آموزشی ارائھ دھد و یک ناحیھ تحصیلی یا مدرسھ  آموز واحد درسی یا امتیازاتی مربوط بھ فعالیتسرپرست یک دانش

تواند یا نخواھد توانست پول یا کاال یا خدماتی را بھ نمیآموز آموز یا والدین یا سرپرست یک دانشنباید بھ دلیل اینکھ دانش
ھای آموزشی را حذف نماید یا در غیر این  ناحیھ تحصیلی یا مدرسھ اھدا کند، واحد درسی یا امتیازات مربوط بھ فعالیت

 آموز تبعیض قائل شود. صورت علیھ یک دانش 
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آوری کمک مالی، تامین جوایز ھای جمعدر فعالیت نھداوطلباوجوه یا اموال، مشارکت داوطلبانھ درخواست اھدای  

ھای تحصیلی،  آوری کمک مالی از طرف ناحیھھای جمعدر فعالیت داوطلبانھآموزی یا سایر تقدیرنامھ برای مشارکت دانش
 مدارس، و سایر نھادھا مجاز است.

 
 اطالعات تماس

 
 توانید تماس بگیرید:میناحیھ،  UCPدر صورت تمایل بھ کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 
 

 کارشناس انطباق حقوقی :سمت شغلی
 منابع انسانی : واحد یا دفتر

 Elk Grove-Florin Road, Elk Grove, CA 9510 : آدرس
95624 

 7795-686 (916) :تلفن
 legalcompliance@egusd.net :آدرس ایمیل

 
ھای تعیین شده برای تحقیقات مطلع و آگاه است. باشد، از قوانین و برنامھسمت فوق، کھ مسئول انطباق و تحقیقات می

باشند. سمت فوق در  شکایات می سمت فوق مسئول تعیین ماموران تحقیق است کھ آنھا مسئول انجام تحقیق و حل و فصل
 صورت تغییر مامور تحقیق، مسئول برقراری ارتباط با شاکیان و متھمان است.

 
  سایت ناحیھ در لینک زیر در دسترس قرار دارد:بھ طور رایگان، در وب  BP/ARھای یکسان شکایت یک نسخھ از رویھ

http://www.egusd.net/about/district/policiesproceduresnotices/ 
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