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 HR-02                                   اطالعیھ ساالنھ                                                    
 ) UCPروش ھای شکایت یکسان (

2022سپتامبر،  1  
 

 والدین یا سرپرست عزیز دانش آموزان،دانش آموزان ، کارکنان، ھیئت ھای مشورتی مکتب(مدرسھ) و منطقھ، 
 مسئول یا نماینده مکتب(مدرسھ) خصوصی و سایر عالقھ مندان:

 
 ما می دانیم کھ سیستم ما از نظر طراحی ناعادالنھ است و ما با ھوشیاری تالش می کنیم تا با نابرابری ھایی کھ 
 وجود دارد مقابلھ کنیم و آنھا را قطع کنیم تا راه را ھموار کنیم و فرصت ھایی را برای ھمھ فراھم کنیم تا کسب

مساویند. ھدف ما این است کھ بھ ھمھ دانش آموزان فرصت درآمد کنند، رشد کنند و بھ مقام ھای باالی خود برس  
 برای فارغ التحصیل شدن با بھترین نمرات در لیسھ(دبیرستان) و انتخاب ھای زیادی داشتھ باشند برای آینده.

 
 ) مسئولیت اصلی تضمین انطباق بھ مقررات مربوط بھ قوانین ایالتی و فدرال را بر SCUSDدفتر معارف ساکرامنتو(

 مربوط بھ تبعیض غیر قانونی، آزار و اذیت ، ترس، و/یا قلدری عھده دارد و روش ھایی را برای رسیدگی بھ اتھامات 
 شکایات مربوط بھ رعایت نکردن قوانین ایالتی و فدرال مربوط بھ برنامھ ھای آموزشی علیھ ھر گروه محافظت شده 

 ) ھستند را برعھده دارد. UCPیت یکسان(و ھمھ برنامھ ھا و فعالیت ھایی کھ شامل روش ھای شکا
 

 
 

 ) باید با استفاده از دستورالعمل ھا و روش ھایی کھ بھ عنوان روش ھای  SCUSDدفتر معارف ساکرامنتو(
 ) شناختھ می شوند، بززسی و بھ دنبال حل شکایات باشد کھ توسط ھیئت محلی ما برای UCPشکایت یکسان(

 ویژگی ھای ،رسیدگی بھ تبعیض ھای غیر قانونی، آزار و اذیت، ترس، و/یا قلدری در رابطھ با یا بر اساس 
 واقعی یا درک شده، اتخاذ شده است، بررسی و بھ دنبال حل شکایات باشند، سن، اصل و نسب،رنگ، ھویت

 وضعیت پزشکی، ملیت، نژادگروه قومی،ھویت جنسیتی، جنسیت، اطالعات جنسیت،توانایی ذھنی و جسمی، 
 یا قومیت، وضعیت مھاجرت، وضعیت تاھل، مذھب، گرایش جنسی، یا بر اساس ارتباط یک فرد با یک گروه

 یا گروه با یک یا چند مورد از این ویژگی ھای واقعی یا درک شده ، یا در ھر برنامھ یا فعالیتی کھ از کمک ھای 
 ھمچنین باید ھنگام رسیدگی بھ شکایات مربوط بھ عدم  UCP میبرد.مالی دولت استفاده می کند یا از آن سود 

 رعایت قوانین ایالتی و / یا فدرال در محل اقامت برای دانش آموزان باردار و والدین،آموزش بزرگساالن، 
 آموزش و ایمنی مکتب ھا(مدارس)، آموزش فنی و حرفھ ای کشاورزی، آموزش فنی و حرفھ ای (فدرال) ،

 مراقبت طفل(کودک) ،آموزش جبرانی، آموزش تلفیقی، دوره ھای بدون محتوای آموزشی،برنامھ ھای رشد و 
 آموزش دانش آموزان تحت سرپرستی پرورشگاه، دانش آموزان بی خانمان، و دانش آموزان سابق دادگاه اطفال

 دانش آموز موفقھای نظامی، ھر کھ اکنون در یک منطقھ مکتب(مدرسھ) ثبت نام کرده اند و فرزندان خانواده  
 می شود، برنامھ ھای کتارل محلی و پاسخگویی،آموزش مھاجران، صورت جلسھ آموزشی تربیت بدنی،ھزینھ 

 ھای دانش آموزان ، دادن تسھیالت اضافھ 
 
 
 
 
 

  
 

  ) UCPاطالعیھ ساالنھ استعدادھای درخشان(
  6از  2صفحھ 

 



 برای دانش آموزان شیر ده، مراکز و برنامھ ھای شغلی منطقھ ای،طرح ھای مکتب(مدرسھ) برای پیشرفت دانش آموزان،طرح ھای 
 ایمنی مکتب(مدرسھ)،شوراھای محل مکتب(مدرسھ) ،پیش دبستانی دولتی، و مسائل ایمنی وبھداشت پیش دبستانی را در نواحی 

  از صدور مجوز بیان کنید.
 

 ) یا شخص تعیین شده مناسب SSPIھ آموزشی ایالتی یا فدرال دیگری کھ سرپرست آموزش عمومی ایالت(و ھر برنام
 تشخیص دھد.

 
 

 شکایات باید بھ صورت کتبی بھ افسر(ھای) مربوطھ در زیر ارسال شود:

 
 

 

 ) ماه از تاریخ شکایت تبعیض،آزار، ترس و/یا6مدت شش(شکایات مربوط بھ تبعیض،آزار و اذیت،ترس و/یا قلدری باید در طی 
 ،آزارقلدری مطرح شده یا تاریخی کھ شاکی برای اولین بار از واقعیت تبعیض اتفاق افتاده مطلع شده است، ثبت می شود. ترس 

 ه ھا از تالفی یا آزار اذیت و/ یا قلدری،مگر این کھ زمان تشکیل پرونده توسط سرپرست یا نماینده او تمدید شود. شکایت کنند
  محافظت می شوند.

 
 ) روز از دریافت شکایت برای شاکی ارسال خواھد شد.60شکایات بررسی شده و تصمیم یا کزارش کتبی در مدت شصت(

 شخص مسئول رسیدگی بھ شکایات در دفتر معارف ) روزه با توافق کتبی شاکی قابل تمدید است.60این دوره یا مدت شصت(
 ) و مطابق با روش ھایT5CCR( 5آیین نامھ بخش  4687-4680) باید تحقیقات رامطابق با بخش ھای SCUSDساکرامنتو(

 ) انجامو تکمیل کند. T5CCR( 4621محلی مطابق با بخش 
 

 اسناد تمایل نداشتن شاکی از ارائھ منطقھ آموزشی فرصتی را برای شاکی(ھا) و/ یا نماینده ارائھ شواھد یا اطالعات فراھم می کند.
 یا شواھد مربوط بھ ادعا ھای مطرح شده در شکایت بھ بازپرس، یا در غیر این صورت کوتاھی یا امتناع از ھمکاری در تحقیقات،

 ممکن است منجر بھ رد شکایت شود. بھ دلیل نداشتن شواھد برای اثبات اتھامات.
 

بازپرس خودداری کند، یا در نتیجھ از ھمکاری در اگر منطقھ از دادن سوابق، و/یا اطالعات مرتبط با ادعای شکایت بھ  •
 تحقیقات یا از بین بردنمم

 موانع برای تحقیقات خودداری کند، ممکن است بر اساس شواھد جمع آوری شده مبنی بر اینکھ تخلفی رخ داده است و ممکن است بھ 
 بھ دادن راه حلی بھ نفع شاکی تمام شود. 

 
 

 ) با درخواست تجدید نظر کتبی CDE) بھ اداره آموزش کالیفرنیا (SCUSDرف ساکرامنتو(شاکی حق دارد از تصمیم دفتر معا
 ) شکایت کند. درخواست تجدید نظر باید شامل SCUSDروز پس از دریافت تصمیم دفتر معارف ساکرامنتو ( 15طی مدت 

 ) باشد. SCUSD) و یک کپی از تصمیم دفتر معارف ساکرامنتو ( SCUSDیک کپی از شکایت ثبت شده در (
 
 
 
 
 
 

 
  ) UCPاطالعیھ استعدادھای درخشان(

  6از  3صفحھ 
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 مرتبط با دانش آموز:        
Stephan Brown 

 مدیر،بخش شنوایی و کاریابی دانش آموزان
5735 47th Avenue 

Sacramento, CA 95824 
Phone: (916) 643-9425 

Fax: (916) 399-2029 



 شاکی حق دارد بھ دنبال راه حل ھای حقوق مدنی باشد. در صورت وجود، تحت قوانین تبعیض،آزار،ترس یا قلدری ایالتی یا فدرال
درخواست تجدید نظر شود. شاکی ممکن است  262.3در دسترس است. در موارد تقاضا شده، ممکن است بر اساس کد آموزش   

 شاکیان  ) دنبال کند. SCUSDراه حل ھای موجود قانون مدنی را خارج از روش ھای شکایت دفتر معارف شھر ساکرامنتو(
 صی کمک بگیرند. راه حل ھای حقوق مدنی کھ ممکن است ممکن است از مرکزھای واسطھ یا وکیل ھای عمومی/خصو

 توسط دادگاه تحمیل شود شامل دستورات و منع دستورات است، اما محدود بھ آنھا نمی شود.
 

 : LCAPدانش آموز/شھریھ 
 دانش آموزی کھ در یک مکتب(مدرسھ) منطقھ ثبت نام کرده است، نباید برای شرکت در یک فعالیت آموزشی شھریھ دانش •

باید حداکثر یک سال از تاریخ وقوع تخلف  LCAPآموزی پرداخت کند.شکایات درباره پرداخت ھزینھ ھای دانش آموز و/یا 
در  شکایت شھریھ دانش آموز ممکن است با مدیر مکتب(مدرسھ) یا ناظم منطقھ یا نماینده او ثبت شود. مورد ادعا ثبت شود.

صورتی کھ شکایت شواھد یا اطالعاتی ارائھ دھد کھ منجر بھ شواھدی برای حمایت از ادعای عدم انطباق شود، ممکن است 
 بھ صورت ناشناس ثبت شود. LCAPیک شکایت شھریھ دانش آموز و/ یا یک شکایت 

            
 ھمھ موارد ضروری زیر در مورد ممنوعیت ذکر شده در باال اعمال می شود:

o  ھمھ لوازم،مواد و تجھیزات مورد نیاز برای شرکت در فعالیت ھای آموزشی باید بھ صورت رایگان در اختیار دانش
 آموزان قرار گیرد.   

o .سیاست معافیت از شھریھ نباید شھریھ دانش آموز را مجاز کند 
 

o  آموزشی عالی کھ دانش آموزان فقط می منطقھ نباید با الزام حداقل استاندارد آموزشی و ھمچنین ارائھ استاندارد دوم
توانند از طریق پرداخت شھریھ یا خرید لوازم اضافی کھ ناحیھ مکتب(مدرسھ) یا مکتب(مدرسھ) ارائھ نمی دھد،یک 

 سیستم آموزشی دو طرفھ ایجاد کند.
 

o مالی یا خدماتی دانش  منطقھ نباید اعتبار دوره یا امتیازات مربوط بھ فعالیت ھای آموزشی را در ازای پول یا کمک ھای
آموز یا والدین یا سرپرستان دانش آموز ارائھ دھد، و منطقھ آموزشی مکتب(مدرسھ) نباید اعتبار دوره یا امتیازات مربوط 
بھ آموزشی را حذف کند.فعالیت ھا یا تبعیض علیھ دانش آموزبھ دلیل اینکھ دانش آموز یا والدین یا سرپرستان دانش آموز 

مالی یا کاالھا یا خدماتی را بھ منطقھ آموزشی مکتب(مدرسھ) یا خود مکتب(مدرسھ) ارائھ نکرده یا  پول یا کمک ھای
 نخواھند کرد ممنوع است.

 
باید شامل  1596.7925HSC) ایالتی طبق بخش  Preschoolدر مورد مسائل ایمنی و بھداشت آمادگی( UCPشکایت ھای  •

 موارد زیر باشد:

 
 ) یا نماینده او تشکیل دھید. preschoolآمادگی( پرونده را با مدیر برنامھ •

در مورد  HSC 1596.7925) ایالتی طبق بخش  Preschoolیک شکایت مسائل ایمنی و بھداشت آمادگی( •
) است باید بھ موقع فرستاده شود، اما نھ بیشتر از  Preschoolمشکالتی کھ خارج از اختیارات مدیر برنامھ آمادگی(

 روز کاری برای حل مشکل بھ مسئول سازمان آموزشی محلی فرستاده شود. 10

ممکن است  HSC 1596.7925) ایالتی مطابق با بخش  Preschoolیک شکایت مسائل ایمنی و بھداشت آمادگی( •
د، در صورتی کھ نشان دھد کھ درخواست پاسخ داده شده شاکی کھ خود را معرفی می کنبھ صورت ناشناس ثبت شود.

 است، حق دریافت پاسخ را دارد. فرم شکایت باید شامل یک فضا برای عالمتگذاری برای نشان دادن جواب باشد

  

  ) UCPاطالعیھ ساالنھ استعدادھای درخشان(

  6از  4صفحھ 
 

صورت درخواست،و گزارش باید بھ زبان انگلیسی و زبان بھ روش دیگری قابل اجرا باشد،پاسخ، در  EC48985اگر بخش 
 اصلی کھ شکایت بھ آن زبان ثبت شده است نوشتھ شود.

                         



باید  HSC 1596.7925) ایالتی مطابق با بخش  Preschoolفرم شکایت برای موضوع ایمنی و بھداشت آمادگی( •
 شاکی ممکن است بھ اندازه دلخواه متن برای توضیح شکایت اضافھ کند. محل ثبت شکایت را مشخص کند.

دستورالعمل ھا و روش ھای منطقھ شامل نظرھای یا اظھارات زیر در رابطھ با بررسی  •
 است: UCPشکایات 

) تمام تالش ھای منطقی را برای بررسی ھر 1) یا منتخب ناظر منطقھ باید ( Preschoolمدیر برنامھ آمادگی( •
) 2روز پس از دریافت شکایت آغاز شود و ( 10مشکلی در حد اختیارات خود انجام دھد. تحقیقات باید در مدت 

شکایت  روز کاری رد نشود و حل 30شکایت معتبر را در یک مدت زمان منطقی، اما از تاریخ دریافت شکایت از 
) این  preschoolپرونده اولیھ گزارش کند. اگر مدیر برنامھ آمادگی(روز کاری پس از تشکیل  45را بھ شاکی طی 

 گزارش را ارائھ دھد، باید ھمان اطالعات را در ھمان مدت زمانی بھ ناظر منطقھ گزارش دھد.

 HSC 1596.7925) ایالتی مطابق با بخش  preschoolدگی(بھ منظور شناسایی موضوعات مناسب مربوط بھ مسائل ایمنی و بھداشت آما
 ) ایالت کالیفرنیا در ھر مکتب (مدرسھ) در منطقھ ارسال شود. Preschool،یک اطالعیھ  باید در ھر کالس برنامھ آمادگی(

  
ای برنامھ ھای آمادگی کد ثبت نام کالیفرنیا بیان کند کھ بر 5) الزامات بھداشتی و ایمنی را تحت عنوان 1این اطالعیھ باید( •

)Preschool  ایالتی کالیفرنیا مطابق با بخش (HSC 1596.7925 ) مکان دریافت فرم برای تشکیل پرونده 2اعمال می شود و (
 انجام می شود. HSC 1596.7925طبق بخش ) Preschoolایالتی را ذکر کند. شکایت مسائل ایمنی و بھداشت صنف آمادگی (

پول، مشارکت داوطلبانھ در فعالیت ھای جمع آوری کمک مالی، یا منطقھ مکتب(مدرسھ)، منطقھ نباید از درخواست اھدای داوطلبانھ 
مکتب ھا (مدارس) یا سایر مراکز از دادن جوایز یا ھدیھ ھای دانش آموزی یا سایر تقدیرنامھ ھا برای مشارکت داوطلبانھ در فعالیت ھای 

شود یا خودداری کند. جمع آوری کمک منع  
 

این بیانگر قوانین موجود است و نباید طوری تعریف شود کھ مجبور کردن بھ پرداخت ھزینھ، یا سایر ھزینھ ھایی را کھ قانون با آن 
 موافق است و مجاز می داند، منع کند.

 
ب(مدرسھ)  تحت روش ھای شکایت یکسان شکایت عدم انطباق با الزامات این قانون شھریھ دانش آموزی ممکن است با مدیر  یک مکت

آیین نامھ مقررات کالیفرنیا ثبت شود. 5عنوان  1) از بخش  4600(شروع با بخش  5.1نوشتھ شده در فصل   
 

ھا،دانش آموزان پرورشگاھی،دانش آموزانی کھ بی خانمان ھستند،  LCAPsاگر منطقھ آموزشی توانایی شکایتی در مورد ھزینھ ھای دانش آموز،
  و دانش آموزان سابق دار دادگاه نوجوانان کھ اکنون در یک منطقھ آموزشی مکتب(مدرسھ) ثبت نام کرده اند و دانش آموزان

 
اشتھ باشد.دوره ھای بدون مطالب خانواده ھای نظامی، مزایای قابل قبول برای یک دانش آموزی کھ طفل دارد و شیر می دھد،صحت د

 آموزشی( صنف ھا(پایھ ھای) نھم تا دوازدھم)،جلسھ آموزشی ورزشی(تربیت بدنی) (صنف ھای(پایھ ھای) اول تا ھشتم)،
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  ) UCPاطالعیھ ساالنھ استعدادھای درخشان(
  6از  5صفحھ 

 
 منطقھ آموزشی باید چاره ای یا راه حلی را ارائھ کند.

 
مورد شکایات مربوط بھ: دوره ھای بدون مطالب آموزشی ، مزایای قابل قبول برای یک دانش آموزی کھ طفل شیر می دھد،و دانش آموزان در 

م کرده پرورشگاھی، دانش آموزانی کھ بی خانمان ھستند،و دانش آموزان سابقھ دار دادگاه نوجوانان کھ اکنون در یک منطقھ در مکتب(مدرسھ) ثبت نا
باید راه حلی ارائھ دھد برای دانش آموزان آسیب دیده. دانش آموزان خانواده ھای نظامی، اند و  

 
، راه حل باید بھ ھمھ دانش آموزان آسیب دیده و       LCAPدر مورد شکایات مربوط بھ: شھریھ دانش آموزان، صورت جلسھ آموزشی تربیت بدنی و    



 والدین/سرپرست آنھا داده شود.
 

باعث شود شواھدی را نشان دھد برای حمایت از ادعای عدم تطبیق با قوانین شود، ممکن ھ شاکی شواھد یا اطالعاتی ارائھ دھد کھ در صورتی ک
  است بھ صورت شکایت ناشناس ثبت شود.

 
ز یا اگر شاکی شواھد یا اطالعاتی ارائھ دھد کھ باعث شود کھ شواھد ارائھ شده برای حمایت از شکایت شود، ممکن است یک شکایت شھریھ دانش آمو

LCAP .بھ صورت ناشناس ثبت شود 
 

و  200منطقھ کلیھ اتھامات مربوط بھ تبعیض غیرقانونی،آزار و اذیت، ترس یا قلدری علیھ ھر گروه محافظت شده را کھ در بخش کد آموزشی 
قانون جزا یا در موارد زیر را  422.55شناسایی شده است،از جملھ ھر ویژگی واقعی یا درک شدھدر بخش  11135و بخش کد دولتی  220

یا چند مورد از این ویژگی ھای واقعی یا درک شده در ھر برنامھ یا فعالیتی کھ ارتباط یک فرد با شخص یا گروھی با یک  کرد.بررسی خواھد 
 توسط منطقھ انجام می شود،کھ مستقیما توسط آن تامین مالی می شود،یا ھر کمک مالی دولتی را دریافت می کند یا از آن بھره می برد.

 
کن است تحت قوانین تبعیض،آزار و اذیت،ترس یا قلدری ایالتی یا فدرال، در صورت وجود، و درخواست تجدید نظر راه حل ھای قانون مدنی مم
 ) EC 234.1,262.3,49013;5 CCR 4622در دسترس باشد.( 262.3بر اساس کد آموزشی بخش 

 
صنف ھای اول تا ھشتم)، شایستگی را بیابد، یا دیپارتمان بدنی( یا صورت جلسھ آموزشی تربیت LCAPاگر منطقھ در شکایتی در مورد ھزینھ ھای دانش آموز،

درخواست تجدید نظر را پیدا کند، منطقھ باید برای ھمھ دانش آموزان آسیب دیده،والدین، راه حلی ارائھ کند.و سرپرستانی کھ کھ در صورت  آموزش کالیفرنیا 
ھایی  بھ ھمھ دانش آموزان والدین و سرپرستان آسیب دیده، مشروط بھ روشلزوم شامل تالش ھای معقول منطقھ برای اطمینان از بازپرداخت کامل ھزینھ ھا 

 است کھ از طریق مقررات تصویب شده توسط گروه ایالتی تعیین شده است.
 

اگر منطقھ شایستگی شکایتی را در مورد خدمات مناسب برای یک دانش آموزی کھ طفل شیر می دھد، دوره ھای بدون مطالب  •
زیستی، دانش آموزانی کھ بی آموزشی(صنف ھای نھم تا دوازدھم) پیدا می کند. یا آموزش دانش آموزان تحت سرپرستی بھ

دانش آموزان سابقھ دار دادگاه نوجوانان کھ اکنون در یک منطقھ مکتب(مدرسھ) ثبت نام کرده اند،و دانش خانمان ھستند، 
  آموزان خانواده ھای نظامی، منطقھ باید برای دانش آموز آسیب دیده راه حلی ارائھ دھد.

خواھد کرد تا ھمھ دانش آموزان، والدین و سرپرستان را کھ در طی یک سال قبل  منطقھ با نیت خوب با تالش ھای منطقی تالش •
 از پر کردن شکایت ھزینھ پرداخت کرده اند شناسایی و بھ طور کامل بازپرداخت کند.

و ایمنی صنف  دستورالعمل ھا و روش ھای منطقھ شامل اطالعیھ ھای زیر در مورد طریقھ ثبت درخواست تجدید نظر در مورد مسائل بھداشتی
 ) دولتی  است کھ در منطقھ نیازی بھ صدور مجوز ندارد:  Preschoolآمادگی (
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) یا منتخب ناظر منطقھ راضی نیست، حق دارد شکایت خود  Preschoolشاکی کھ از تصمیم مدیر برنامھ آمادگی ( •
را در جلسھ برنامھ ریزی شده منظم گروه ھا یا ھیئت حاکمھ، بنابر مورد شکایت بھ ھیئت مدیره سازمان آموزشی 

 منطقھ توضیح دھد یا بیان کند.

راضی نیست،این حق را دارد کھ طی شاکی کھ از تصمیم ارائھ شده توسط مدیر برنامھ صنف آمادگی یا مسئول ناظر منطقھ  •
 )اعتراض کند. SSIPروز از تاریخ گزارش بھ ناظر آموزش عمومی ایالتی ( 30مدت 

 آشنا باشد و مطابقت داشتھ باشد. CCR 4632 5شاکی باید با قوانین تجدید نظر بخش  •



• SSPI  5یا نماینده او باید با قوانین CCR  مطابقت داشتھ باشد و تصمیمی کتبی بھ ھیئت آموزش ایالتی ارائھ دھد  4633بخش
توضیح  1596.7925بخش  HSCکھ بر اساس شکایت،پاسخ منطقھ بھ مسائل ایمنی و بھداشت صنف آمادگی ایالتی را طبق 

موجود در شکایت ، در و راه حل آن یا راه حل پیشنھادی و در صورت درخواست ، را ه حل پیشنھادی برای مشکل  دھد
 صورتی کھ با راه حل منطقھ متفاوت باشد.

منطقھ باید داده ھای خالصھ شده در مورد اصل و حل ھمھ شکایات مربوط بھ مسائل ایمنی و بھداشت صنف آمادگی ایالتی را طبق 
اصلی گزارش بھ صورت فصلی بھ سرپرست مکتب ھا (مدارس) شھر ھا و ھیئت مدیره یا تیم   HSC 1596.7925بخش 
خالصھ ھا باید بھ صورت سھ ماھھ در جلسھ برنامھ ریزی شده منظم ھیئت اصلی منطقھ بھ طور عمومی گزارش دھد.

شود.گزارش باید شامل تعداد شکایات بر اساس موضوع کلی با تعداد شکایات حل شده و حل نشده باشد.لطفا توجھ داشتھ باشید 
 عمومی ھستند. کھ ھمھ شکایات و پاسخ ھای یکسان سوابق

 
اطالعات مربوط بھ الزامات این قانون شھریھ دانش آموز باید در اطالعیھ ساالنھ پخش شده بین دانش آموزان، والدین و سرپرستان، 

آیین نامھ کالیفرنیا گنجانده شود. 5عنوان  4622کارمندان و سایر اشخاص مرتبط بر اساس بخش   
 

 ) cf. Education Code 49011-49013برای تطبیق احکام این قانون تعیین کند.(منطقھ باید قوانین و روش ھای محلی را 
 

منطقھ باید یک اطالعیھ استاندارد از حقوق آموزشی دانش آموزان پرورشگاھی،دانش آموزان سابقھ دار دادگاه نوجوانان کھ اکنون در 
آموزان خانواده ھای نظامی کھ در بخش ھای کد آموزشی  منطقھ مکتب(مدرسھ) ثبت نام کرده اند، دانش آموزان بی خانمان، و دانش

مشخص شده است ارسال کند. این اطالعیھ باید شامل مراحل شکایت، در  51225.2و  48853،48853.5،49069.5،51225
 صورت لزوم باشد.

 
)باید بھ  UCP)در مورد استعدادھای درخشان( SCUSDیک کپی از دستورالعمل و روش ھای شکایت دفتر معارف ساکرامنتو(

  www.scusd.eduصورت رایگان و از طریق وب سایت منطقھ در دسترس باشد.


